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Proiect de peste 26,5
milioane de lei pentru
Spitalul Municipal Câmpina
Contractul de finanare pentru cel mai mare proiect din fonduri europene
derulat la Câmpina, „Creșterea eficienei energetice în Spitalul Municipal
Câmpina”, a fost semnat la începutul lunii martie. Valoarea totală se
ridică la 26,5 milioane de lei și stabilește un nou record, peste cel deinut
până acum de Calea Dacia, inaugurată în anul 2012, care a presupus o
investiie de aproape 25,5 milioane de lei.
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Premiul I pentru Roxana Bianca Buzilă, de la C. N. “Nicolae
Grigorescu”, la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatură Română
Olimpiada Naională de Limba și Literatura
Română, găzduită anul acesta de orașul
Bușteni, în perioada 22 - 26 aprilie, a adus un
rezultat excepional pentru C. N. “Nicolae
Grigorescu” din Câmpina. Roxana Bianca
Buzilă, elevă în clasa a IX-a, s-a întors cu un
meritat premiu I, obinând, la categoria ei de
vârstă, cel mai mare punctaj dintre cei 55 de
candidai prezeni la etapa naională a
concursului.
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ACTUALITATE

Problemele întâmpinate, la Câmpina, în
consolidarea blocurilor cu risc seismic, au ajuns
în atenția reprezentanților Băncii Mondiale
Reprezentanii Primăriei Câmpina au participat,
la începutul lunii aprilie, la o consultare cu o
delegaie din partea Ministerului Dezvoltării și a
Băncii Mondiale, pentru identificarea punctelor
slabe, determinarea impactului și a lacunelor la
nivelul programelor anterioare de reducere a
riscului seismic, în cadrul normativ actual,
precum și percepia diferitelor pări interesate
asupra aspectelor legate de reducerea riscului
seismic.
La Câmpina, discuțiile au
fost creionate pe o temă mai
veche. Municipiul este una
dintre puținele localități din
țară pentru care au fost alocați
bani în vederea consolidării
unui imobil cu risc seismic. În
ciuda rezultatelor expertizelor
tehnice, care încadrează blocurile
de pe străzile Schelelor, Mihai

Eminescu și Orizontului în clasa I de risc seismic, eforturile
autorităților de a găsi o clădire
pentru care să utilizeze fondurile care le-au fost asigurate s-au
dovedit în zadar. Asta chiar și
în ciuda faptului că municipalitatea dispune și de un bloc de necesitate construit tocmai pentru
mutarea locatarilor din clădirile

vizate, pe durata consolidării.
“Practic, sunt rare cazurile,
la nivel național, în care o
administrație locală nu numai
că primește bani pentru consolidarea seismică a blocurilor de
locuințe, dar are și spații locative pe care să le pună la dispo-

Blocul de necesitate din Câmpina are 56 de apartamente și 16 garsoniere

ziția proprietarilor. Și totuși acest lucru nu i-a convins pe toți
locatarii, deși au existat repetate apeluri lansate de Primărie
și discuții detaliate, între reprezentanții municipalității și potenţialii beneficiari, pentru explicarea tuturor aspectelor pe
care le implică astfel de lucrări", a relatat primarul municipiului
Câmpina,
Horia
Laurențiu Tiseanu. Revenind la
evenimentul din luna aprilie,
“obiectivul acestei reuniuni a
fost acela de a identifica și
discuta cu reprezentanții
administrației locale despre
provocările cu care se confruntă aceștia în ceea ce privește
renovarea fondului construit
pentru reducerea riscului seismic. (...) S-a concluzionat că principala problemă în acest domeniu pleacă de la cadrul legislativ în care sunt regăsite lacune,
impunându-se, de exemplu, con-

stituirea unei ipoteci finale care, de altfel, este realul inconvenient. În continuare, reprezentanții Primăriei au enumerat
situațiile întâlnite de-a lungul
timpului cu privire la acest subiect și au făcut propuneri conform cărora Ordonanța Guvernamentală nr. 90/1994 ar trebui îmbunătățită”, au detaliat reprezentanții administrației locale.
Banca Mondială acordă servicii de asistență tehnică Ministerului Dezvoltării Regionale, în
cadrul proiectului “Consolidarea capacității de planificare
strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice în renovarea
fondului construit național din
perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic”, proiect
cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional de Capacitate
Administrativă 2014 - 2020.

Câmpinenii din cinci sectoare ale municipiului pot beneficia gratuit de cadastru
Pe 11 februarie, în municipiul
Câmpina au început lucrările de
Cadastru Sistematic în cadrul
Programului Naţional de Cadastru
şi Carte Funciară 2015-2023, cu
obiectiv general înregistrarea
gratuită a imobilelor.
În această primă etapă de execuție
este inclusă măsurarea imobilelor situate în următoarele sectoare:
> 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).
“Vorbim doar despre sectoarele care
îndeplinesc condiţiile impuse de O.C.P.I,
şi anume, sunt sectoare mixte (care
cuprind atât intravilan, cât şi extravilan)
şi, în plus, aici sunt regăsite mai multe
proprietăţi private, deci este considerat
un sprijin acordatmai multor cetăţeni ai
municipiului”, au anunțat reprezentanții
Primăriei Câmpina.
Pentru a intra în acest program, de-

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

ținătorii de imobile (case și terenuri) din
zonele amintite trebuie să se prezinte la
sediul Primăriei Câmpina, de luni până
vineri, în intervalul 9.00 - 12.00, sau la
sediul firmei executante, 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.

BUGET
Bugetul municipiului
Câmpina pe 2019 a fost
adoptat de Consiliul Local
în luna aprilie, documentul
referindu-se, pentru anul
în curs, la cheltuieli de
72.726.820 de lei, care vor
fi acoperite din veniturile
estimate la 63.937.820 de
lei, la care se adaugă
sumele rezultate din
excedentul bugetar din
2018, de 8.789.000 de lei.
Documentul conturează
inclusiv planul de investiii
pe care administraia
locală îl are pentru anul în
curs. Din păcate, formula
după care au fost alocate
cotele de la nivel central
limitează foarte mult
posibilitatea derulării unor
proiecte de dezvoltare,
așa că administraia locală
se concentrează, din ce în
ce mai mult, pe atragerea
de fonduri din alte surse.
Gradul de realizare a veniturilor proprii programate pentru anul 2018 a fost de peste
97%, fapt ce a dat posibilitatea
fundamentării veniturilor proprii la un nivel care să poată
acoperi cheltuielile celor două
secţiuni bugetare, de funcționare și dezvoltare. În 2019,
“veniturile bugetului local se
formează din:
- Venituri proprii: impozite,
taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri;
- Cote defalcate din impozitul pe venit, în sumă de
28.128,00 mii lei primite prin
Decizia Directorului General al
D.G.R.F.P. Ploiești ;
- Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, asigurate prin Hotărâre a Consiliului
Judeţean Prahova, care, prin
adresa nr. 6.735/27.03.2019,
înregistrată
la
Primăria
Municipiului Câmpina sub nr.
7.640/28.03.2019, comunică
faptul că vom proceda la elaborarea şi aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul
2019, urmând ca, după aprobarea fondurilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susţinerea programelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, să
rectificăm bugetul cu alocaţiile
repartizate;
- Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată în sumă de
3.228,00 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor aferente costului standard per elev/preşcolar conform art. 104 alin.(2) din
Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, ajutorului de încălzire a
locuinţelor, drepturile stabilite
de Legea 248/2015 privind sti-
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Planul de investiții al
administrației locale,
pentru anul 2019

mularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, drepturile copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale
conform H.G. 904/2014 primite
prin Decizia Directorului
General al D.G.R.F.P. Ploiești;
- Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, în sumă de 5.030,00 mii lei, primite
prin Decizia Directorului
General al D.G.R.F.P. Ploiești)”,
după cum se arată în expunerea de motive care a însoțit
proiectul bugetului local pe
anul în curs.
Conform raportului de specialitate privind aprobarea bugetului local al Municipiului
Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de
credite pe anul 2019, “din
structura bugetului se constată
că totalul veniturilor este în
sumă de 63.937,82 mii lei, din
care venituri proprii în sumă
de 54.593,09 mii lei, sume
defalcate din TVA - 8.258,00
mii lei”. Autoritățile locale
estimează că vor încasa
5.370.000 de lei din impozitele
pe clădiri, terenuri și mijloace
de
transport
aflate
în
proprietatea persoanelor fizice,
respectiv 8.850.000 de lei din
impozitele calculate persoanelor juridice.
În ceea ce privește cheltuie-

lile, la secțiunea “Funcționare”,
trebuie spus că, anul acesta,
cea mai mare pondere o au sumele alocate pentru Asigurări
și asistență socială, care se ridică la 12.932.990 de lei, din care
nu mai puțin de 10.730.700 de
lei reprezintă drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap, indemnizații și
alte transferuri. Este vorba
despre cheltuieli care, în mare
parte, intră în premieră în
sarcina autorităților locale și
care au dat peste cap calculele
administrațiilor din întreaga
țară, lăsându-le cu sume importante, în minus, la capitolul
“Dezvoltare”, în care sunt cuprinse investițiile anuale.
Pentru a avea un termen de
comparație, raportându-ne în
continuare la situația de la
Câmpina, totalul alocat pentru
obiective de investiţii pe anul
2019, în municipiu, se ridică la
10.545.350 de lei, adică sub
fondurile care trebuie direcționate către Asistența socială.
În aceste condiții, administrația locală caută soluții pentru a susține, totuși, în continuare, proiecte de dezvoltare a
municipiului. Principalele surse sunt fondurile europene,
atrase prin proiectele depuse
de Primăria Câmpina, și accesarea unui credit. “Trebuie să
atragem cât mai mulți bani din
afară, deoarece sumele care ne

rămân acum pentru investiții
sunt foarte mici. Trebuie să
compensăm, cumva, din alte
surse”, a spus primarul municipiului, Horia Tiseanu.
Acesta a mai arătat că proiectul de buget pe acest an a
fost definitivat numai după
consultări publice organizate
cu cetățenii și reprezentanții
partidelor politice. “Propunerile primite au fost prinse
parțial în buget, în măsura în
care au fost potrivite pentru a fi
incluse în anexa referitoare la
investiții”, a explicat acesta.
“În ansamblu – proiectul de
buget propus spre aprobare –
este un proiect pe care am
încercat să-l axăm pe realitatea
existentă în municipiu, pornind
în primul rând de la un nivel
estimat pozitiv al veniturilor
bugetare”, a apreciat primarul
municipiului și în expunerea
de motive atașată proiectului
de hotărâre pe care l-a inițiat și
care a fost adoptat de Consiliul
Local Câmpina.

Investiii prioritare, în
acest an

În contextul creionat mai
sus, cele mai mari cheltuieli
asumate de autoritățile locale,
în acest an, sunt pentru continuarea unor lucrări deja începute, investiții importante pentru locuitorii municipiului. Astfel, conform bugetului aprobat,

3.000.000 de lei vor merge
către lucrări de reparații și
reabilitare pe str. Bobâlna. De
asemenea, 1,881 milioane de lei
este bugetul pentru continuarea lucrărilor la căminul energetic (684.100 de lei), amenajarea terenului de sport la
Grădinița nr. 5 (100.000 de lei),
la cimitirul uman “Lumina”
(400.000 de lei), lucrările de
reabilitare din parcul “Regele
Mihai I” (237.000 de lei) și locuințe de necesitate (460.000 de lei).
Pentru lucrări noi, administrația locală a alocat 707.000
lei către capitolul “Locuințe,
servicii și dezvoltare publică”,
în care a inclus, printre altele,
fonduri de 300.000 de lei
pentru extinderea cimitirului
“Bobâlna”, 137.000 de lei
pentru proiectarea și execuția
în vederea reamplasării monumentului istoric “Soldat”, dar și
câte 100.000 de lei pentru sala
de sport de la Școala “Ion
Câmpineanu” și lucrări de
reabilitare termică a unor
blocuri de locuințe de pe Bd.
Carol I.
La capitolul “Transporturi”,
pentru lucrări noi este prevăzută, la momentul actual, o
sumă de 1.195.000 de lei, din
care 675.000 de lei pentru
reabilitarea str. Dealului (tronson în pantă, până la intersecția
cu Calea Doftanei), 250.000 de
lei pentru Șos. Paltinu, câte
100.000 de lei pentru modernizarea străzilor Drumul Taberei
și Siret și 70.000 de lei pentru
reabilitarea și combaterea inundațiilor în zona Aleea Salcâmului.
În bugetul pe 2019 mai sunt
alocate sume importante pentru continuarea lucrărilor la
sistemul de colectare a apelor
pluviale în intersecția dintre
străzile Muscel, Drumul Taberei
și I.H.Rădulescu (650.000 de
lei), achiziția de mobilier pentru
locurile de joacă (205.000 lei),
dar și pentru sistemul informatic integrat la nivelul Primăriei
(200.000 de lei), pentru realizarea căruia a fost depus un
proiect în vederea obținerii finanțării din fonduri europene.
Din creditul municipal, în
acest an vor fi direcționate fonduri de 726.000 de lei, pentru
locuințe de necesitate (461.370
de lei) și cimitirul uman
“Lumina” 264.890 de lei.

4 PROIECTE
Proiect de peste opt milioane de lei, pentru unul dintre liceele câmpinene

Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”
fonduri europene pentru reabilitare
Conducerea administraiei locale câmpinene și directorul ADR
SUD Muntenia, Liviu Mușat, au semnat, la finalul lunii
februarie contractul de finanare pentru proiectul “Creșterea
eficienei energetice în cadrul Colegiului Tehnic «Constantin
Istrati»”, în valoare totală de peste 8,4 milioane de lei.
Contractul în valoare de 8.411.378 de
lei a fost semnat chiar la sediul
beneficiarului, finanțarea, în mare parte
atrasă din fonduri europene, urmând să
fie utilizată pentru montarea de instalații
termice (cu cazane în condensație și
centrală pe peleți), realizarea instalațiilor
necesare obținerii avizului ISU, înlocuirea
tâmplăriei exterioare, realizarea izolării
termice a pereților și planșeului, dar și
înlocuirea/reabilitarea
instalațiilor
electrice și a corpurilor de iluminat.
Prezent la eveniment, primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, a subliniat că orașul mai avea în derulare, la
momentul respectiv, două proiecte pentru
care erau deja semnate contractele de
finanțare, referindu-se la “Restaurarea,
dotarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural al obiectivului de
patrimoniu Muzeul Memorial «B. P.
Haşdeu»”, în valoare de 15,8 milioane de
lei, și “Creștere eficienței energetice în
clădirile rezidențiale din municipiul
Câmpina”, în valoare de 731.000 de lei.
Edilul a subliniat importanța acestui program de finanțare pentru administrațiile
locale, din ce în ce mai încercate, de la un
an la la altul, când vine vorba despre

identificarea resurselor și atragerea
fondurilor pentru investiții majore, în
contextul în care modul de repartizare a
banilor de la bugetul de stat nu prea lasă
loc pentru cine știe ce planuri de
dezvoltare a localităților. “Acest program
operațional este de bază pentru finanțarea unităților administrativ-teritoriale.
Municipiul Câmpina are șapte proiecte
depuse prin POR, mai avem un proiect
care va utiliza fonduri din POR și POCA,
dar și un proiect cu fonduri pentru
Programul Operațional pentru Capacitate
Administrativă (POCA). Dar cea mai mare
parte a finanțării, care anul acesta va
însuma peste 14 milioane de euro,
provine din Programul Operațional
Regional (POR). Vreau să-l felicit, de altfel,
pe domnul director Liviu Mușat, pentru că
ADR este cheia problemei, întrucât toate
relațiile le menținem cu organismul
intermediar”, a declarat primarul Horia
Tiseanu.
“La Câmpina, accesarea de fonduri europene a devenit, iată, o obișnuință. Este
evident că mentalitatea administrației
câmpinene este deschisă către Europa.
Suntem un stat membru al Uniunii
Europene, statut care implică drepturi și

obligații. Drepturile includ și accesarea
de fonduri europene. Prioritățile noastre
evidente în dezvoltarea municipiului se
concentrează pe susținerea financiară a
proiectelor din fonduri europene. Avem
propuneri și pentru viitor și așteptăm
deschiderea de noi axe de finanțare”, a
subliniat viceprimarul municipiului,
Adrian Pițigoi.
Aflat pentru a doua oară a Câmpina, în
ultimele luni, pentru semnarea unui
contract de finanțare, directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Mușat, a punctat tocmai
faptul că, în cadrul proiectului care vizează Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”, administrația locală vine cu o contribuție importantă, de peste 2 milioane de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile din valoa-

rea totală a proiectului și contribuția de
2% din valoarea eligibilă, sume fără de
care fondurile europene nu ar fi putut fi
atrase în municipiu, pentru acest obiectiv.
“Iată că astăzi semnăm un nou proiect
important la Câmpina, de peste 8,4 milioane de lei. Există și o valoare eligibilă
destul de mare, de aproximativ două milioane de lei, ceea ce nouă ne dă imaginea
sprijinului pe care administrația locală,
Primăria Câmpina, îl acordă acestui proiect. Nu este ușor ca un municipiu nu
foarte mare să fie dispus să contribuie cu
o astfel de sumă, ceea ce mă determină să
vă felicit pentru implicare. Cu atât mai
importantă este contribuția în condițiile
în care lumea spune tot mai des, în zilele
noastre, că educația este facultativă, că

LIVIU MUȘAT,
DIRECTOR ADR SUD MUNTENIA

“

Iată că astăzi semnăm un nou
proiect important la Câmpina, de
peste 8,4 milioane de lei. Există și o
valoare eligibilă destul de mare, de aproximativ
două milioane de lei, ceea ce nouă ne dă imaginea sprijinului pe care administrația locală,
Primăria Câmpina, îl acordă acestui proiect. Nu
este ușor ca un municipiu nu foarte mare să fie
dispus să contribuie cu o astfel de sumă, ceea ce
mă determină să vă felicit pentru implicare. Cu
atât mai importantă este contribuția în condițiile
în care lumea spune tot mai des, în zilele noastre,
că educația este facultativă, că avem și alte lucruri mai bune de făcut. Eu cred că este principala sursă de optimism pentru o
nație și principalul loc din care ne tragem seva. Bazându-mă pe colaborarea de
până acum cu administrația locală din Câmpina, că veți reuși să încheiați
lucrarea într-un timp și mai scurt decât cel prevăzut.

PROIECTE

beneficiază de
termică

avem și alte lucruri mai bune de făcut. Eu
cred că este principala sursă de optimism
pentru o nație și principalul loc din care
ne tragem seva. Proiectul are o perioadă
destul de mare de implementare, dar sunt
convins, bazându-mă pe colaborarea de
până acum cu administrația locală din
Câmpina, că veți reuși să încheiați lucrarea într-un timp și mai scurt decât cel
prevăzut, astfel încât procesul educațional să fie perturbat cât mai puțin”, a

declarat Liviu Mușat, directorul ADR Sud
Muntenia, la semnarea contractului de
finanțare pentru proiectul “Creșterea
eficienței energetice în cadrul Colegiului
Tehnic «Constantin Istrati»”.
La scurt timp după acest eveniment,
Câmpina a semnat și un al patrulea contract de finanțare, pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în Spitalul
Municipal Câmpina”, în valoare de aproximativ 26,5 milioane de lei.
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Apel public către cetăţenii
municipiului Câmpina, în vederea
restaurării Muzeului “B. P. Haşdeu”
Muzeul “B. P. Hasdeu”, unul dintre obiectivele emblematice din
pentru municipiul Câmpina, va fi restaurat printr-un proiect în valoare
de aproape 16 milioane de lei, derulat din fonduri europene.
Contractul de finanare a fost semnat încă din toamna anului trecut,
dar autorităile locale își doresc ca, prin utilizarea sumelor alocate, să
valorifice la maxim potenialul edificiului. Iar pentru asta vor inclusiv
să-i redea, într-o măsură cât mai mare, forma de odinioară.
În scopul realizării unei lucrări care
să se apropie cât mai mult de forma
originală a edificiului, autoritățile locale
au lansat un apel către câmpineni. “În
vederea reconstituirii cu maximă fidelitate a detaliilor muzeului invităm pe toți
locuitorii municipiului care au fotografii, descrieri sau alte materiale care pot
completa informațiile necesare restaurării acestuia să ia legătura cu doamna
Daniela Hoitan, manager de proiect din
cadrul Compartimentului de Programe
de Finanțare, Relații Internaționale și
Protocol la sediul Primăriei, la telefon
0729-236 622 sau prin email, la programe@primariacampina.ro” este apelul
lansat de Primăria Câmpina.
Contractul pentru “Restaurarea, dotarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P.Hașdeu”,
finanțat prin POR 2014-2020 POR/
2016/5/5.1/1, a fost semnat pe 4
septembrie, având o valoare de
15.810.886,31 de lei și o durată de 36
luni, din care 25 de luni pentru lucrări
de execuție.
Proiectul își propune consolidarea
infrastructurii şi a suprastructurii, hi-

taurarea colecției memoriale de carte și
a documentelor pe hârtie (volume de
carte legată, cărţi broșate, documente,
manuscrise, fotografii, lucrări de grafică, alte materiale).
Proiectul vizează atât clădirea principală, cât și anexele, dar și amenajarea
peisagistică a grădinii. În plus, muzeul
urmează să fie dotat cu sisteme moder-

droizolarea clădirii, restaurarea tâmplăriei, execuţia de pardoseli din duşumea
de foioase în toate încăperile de la parter, restaurarea finisajelor exterioare;
conservarea/restaurarea componentelor artistice şi a pieselor din lemn (piese
de mobilier, ceasuri şi tâmplărie interioară); conservarea/restaurarea elementelor decorative din piatră, marmură,
stucaturi, porţelan, ceramică (sculpturi,
vase decorative, elemente de zidărie din
piatră şi stucatură; conservarea/res-

ne - inclusiv holograme reprezentative,
sistem interactiv de prezentare a exponatelor, rețea pentru redarea audio a
informațiilor și sisteme electronice de
informare -, totul fără a altera, ci,
dimpotrivă, pentru a evidenția simbolistica prezentă aici.
Autoritățile speră că aceste transformări să atragă și mai mulți turiști la
Câmpina și, evident, să facă știute, cât
mai departe, numele municipiului și povestea impresionantă a familiei Haşdeu.
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Echipă mobilă, pentru intervenţiile
în cazurile de violenţă domestică
În contextul adoptării unor noi reglementări privind intervenția în cazuri de violență domestică, la Câmpina au fost luate măsuri speciale. În luna martie, Consiliul Local a adoptat hotărârea
pentru constituirea unei echipe mobile care va asigura intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică.
Primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, a desemnat,
printr-o dispoziție emisă pe 1 martie, șapte membri, reprezentanți
ai Direcției de Asistență Socială. Este vorba despre directorul
executiv Adina Dumitru, care va fi și coordonatorul echipei
mobile, șeful serviciului Mihaela Ene, consilierul Elena Nițulescu,
consilierul Elena Pădineanu,consilierul Cristina Dragomirescu,
consilierul Liliana Necula și consilierul Otilia Brătilă.
Conform hotărârii adoptate de Consiliul Local Câmpina, din
aceeași echipă mobilă mai fac parte jr. Sorin Modrogan (consilier
juridic în cadrul Direcției Juridice a Primăriei Câmpina), un reprezentat al Poliției Locale Câmpina (șeful de schimb stabilit prin Registrul de planificare zilnică a serviciului) și voluntari. Mijlocul de
transport pentru deplasarea la intervenție a echipei va fi pus la
dispoziție de Poliția Locală. De asemenea, prin documentul amintit, Consiliul Local Câmpina l-a împuternicit pe primarul Horia Tiseanu că încheie acorduri de parteneriat și convenții cu diferite
culte religioase reprezentative pe plan local, asociații și fundații
cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității
de șanse, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil,
pentru atragerea unor reprezentanți ai acestora în cadrul echipei
mobile. Poliția Locală Câmpina va asigura sprijin permanent în
verificarea semnalărilor privind situațiile de violență domestică.
Potrivit noilor modificări aduse legislației în domeniu, polițiștii pot emite chiar ordin de protecție provizoriu și pot evacua
agresorul din locuință, pentru a pune victima în siguranță, în
cazurile de violență domestică.

Au fost actualizate preţurile pentru
apartamentele ANL
Agenția Națională pentru Locuințe a anunțat noile prețuri valabile pentru vânzarea apartamentelor pe care le va construi, prin
credit ipotecar, pe str. Uniunea Europeană din municipiul
Câmpina. Potrivit documentelor transmise la Câmpina, prețurile
pentru garsoniere variază între 28.700 și 31.300 de euro, apartamentele cu două camere costă între 40.476 și 48.300 de euro, iar
cele cu trei camere între 55.320 și 59.100 de euro.
În total, este vorba despre șase garsoniere, 13 apartamente cu
două camere și opt apartamente cu trei camere.
Prețurile în lei, valabile pentru fiecare unitate locativă în parte, în funcție de suprafață și nivelul la care se află, sunt publicate
în tabelul de mai jos:

Informații suplimentare pot fi solicitate, în intervalul
9.00 - 14.00, la numerele 0724.255.124 și 0759.040.848.
Detalii cu privire la acest proiect au fost publicate și pe
pagina Agenției Naționale pentru Locuințe, anl.ro, în
secțiunea Locuințe prin credit ipotecar/Amplasamente.

Aproape 300 de persoane și-au
găsit de lucru la bursa generală a
locurilor de muncă de la Câmpina
Câmpina a fost unul dintre cele două orașe prahovene care au găzduit,
pe 12 aprilie, bursa generală a locurilor de muncă. Aproape 40 de ageni
economici și-au prezentat ofertele în faa a aproximativ 600 de persoane
venite la eveniment, în căutarea unui loc de muncă. Iar muli dintre ei au
și găsit, cu acest prilej, angajaii potrivii.
Evenimentul de la Câmpina,
organizat de AJOFM Prahova, s-a
derulat la Casa de Cultură “Geo
Bogza”, simultan cu cele din
alte 80 de orașe din țară, inclusiv la Ploiești și în Capitală. În
cel de-al doilea municipiu, 38
de agenți economici au răspuns invitației de a-și prezenta
ofertele de serviciu, prezentându-le participanților 415
posturi vacante.
“Locurile de muncă oferite
au fost din diverse domenii de
activitate, cum ar fi: confecții
textile, comerț, alimentație publică, construcții metalice, construcții civile, asigurări, fabricare mașini și utilaje, transporturi, alimentație publică, turism, pasă și securitate etc.“, au
precizat reprezentanții Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova.
600 de persoane au participat la bursa locurilor de muncă
derulată pe 12 aprilie, la Câmpina, iar 270 dintre acestea au
fost selectate în vederea încadrării, mai arată bilanțul
AJOFM.

Prezenă (teoretic)
obligatorie

Trebuie să spunem însă, că
participarea la eveniment a
fost, totuși, sub așteptări, având

în vedere că aceasta a fost
prima bursă organizată după
intrarea în vigoare a Legii nr.
192/2018, prin care, în toamna
anului trecut, au fost modificate unele condiții de acordare
a venitului minim garantat.
“Refuzul unui loc de muncă
oferit sau refuzul de a participa
la serviciile pentru stimularea
ocupării forței de muncă și de
formare profesională oferite de
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage
încetarea dreptului la ajutorul
social. În această situaţie, familia sau persoana singură
poate solicita un nou drept
după o perioadă de 12 luni de
la data deciziei de încetare a
dreptului la ajutorul social”
stabilesc reglementările care se
aplică din 22 octombrie, potrivit unei informări transmise, la
data respectivă, de ANOFM.
Legea nr. 416/2001 privind
acordarea venitului minim garantat, modificată prin actul
normativ amintit anterior, prevede că persoanele apte de
muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi se iau în considerare la
stabilirea numărului membrilor
de familie pentru determinarea
nivelului de venit pe familie
numai dacă fac dovada faptului

că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei
de muncă, pentru încadrare în
muncă, şi nu au refuzat un loc
de muncă ori participarea la
serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de
formare profesională oferite de
aceste agenţii. Prin persoană
aptă de muncă, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, se
înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are
vârsta cuprinsă între 16 ani şi
vârsta standard de pensionare;
nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută
de lege; are starea de sănătate şi
capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă
pentru prestarea unei munci.
În luna martie, în județ erau
4.039 de beneficiari ai venitului minim garantat, care au
primit, de la stat, 1.030.036 de
lei. În aceeași lună, 7.176 de
prahoveni erau înregistrați în
evidentele Agenției, ca persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă, iar aproape două
treimi nu beneficiau de indemnizație de șomaj.
Cu toate acestea, numai
1.652 de persoane au fost prezente, pe 12 aprilie, la bursa
generală a locurilor de muncă,
la Ploiești și Câmpina.
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Aproape 3 milioane de lei pentru reducerea
birocrației în circuitul administrativ
Administraia locală câmpineană a depus un nou
proiect din fonduri europene, al optulea, de
această dată în vederea atragerii finanării pentru
“Soluii informatice integrate pentru simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocraiei
la nivelul Municipiului Câmpina”.
La finalul lunii februarie,
Consiliul Local Câmpina a adoptat proiectul inițiat de primarul
Horia Tiseanu, cu o valoare totală de 2.926.369,97 de lei.
Conform hotărârii, contribuția
proprie în proiect a Municipiului Câmpina va fi de 58.527,40
de lei, reprezentând contribuția
proprie obligatorie de 2%.
“Deși proiectul nu presupune o investiție majoră, ridicându-se la numai aproximativ trei
milioane de lei, acesta 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, pentru InfoCâmpina, la momentul pregătirii
cererii de finanțare.
Demersul își propune 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, flu-

xuri de lucru cu documente, registratură electronică și managementul arhivei fizice de documente, 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 documente cu valoare juridică.

Proiectul de construire a unei noi grădiniţe, în linie dreaptă
Consiliul Local Câmpina a
adoptat, în prima parte a lunii
martie, în cadrul unei ședine
extraordinare, aprobarea
cererii de finanare și a
cheltuielilor aferente pentru
construirea unei noi grădinie,
pe str. Uniunea Europeană.
Prin documentul adoptat pe 12
martie, Consiliul Local Câmpina a
aprobat, la propunerea primarului
Horia Tiseanu, inclusiv valoarea
totală a proiectului, de 4.936.708,12
de lei. Din această sumă, fondurile
europene atrase s-ar ridica la
2.869.408,45 de lei, reprezentând
cheltuielile eligibile, în timp ce
municipalitatea ar urma să suporte,
din bugetul local, valoarea totală
neeligibilă de 2.067.299,67 de lei.
La această sumă se adaugă și contribuția obligatorie de 2% de la bugetul local, însemnând 57.388,18 de
lei. Asumarea unei asemenea cheltuieli este încă o dovadă că administrația locală are, printre priorități,
infrastructura educațională, așa
cum a demonstrat-o și prin disponibilitatea de a contribui, tot cu aproximativ două milioane de lei, și la
derularea proiectului din fonduri
europene pentru creșterea eficienței
energetice, la Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”, contract de finanțare
semnat la finalul lunii februarie.
Noua grădiniță care va fi construită la Câmpina va avea o suprafață desfășurată de cel puțin
1.148,07 mp, cu o suprafață utilă de
878,86 mp. Termenul de finalizare a

Autoritățile locale spun că,
prin această investiție, derulată
aproape în exclusivitate din
fonduri de la Uniunea Europeană, se vor reduce semnificativ timpii de așteptare și volumul de muncă depus de funcționari pentru găsirea unor documente în arhivă.

Burse de până la 200 de lei
acordate din bugetul local
Consiliul Local Câmpina a aprobat cuantumul
burselor acordate de municipalitate în acest an.

Bursele de ajutor social reprezintă singura
categorie de ajutor care se acordă pe toată perioada anului calendaristic. Cuantumul acestora
este de 80 de lei/ lună. Bursele de ajutor social se
acordă în funcţie de criteriile generale (orfan de
un părinte sau de ambii părinţi, boală, nu
realizează venitul net mediu lunar, pe ultimele 12
luni, pe membru de familie mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie).

lucrărilor va fi de 18 luni de la demararea proiectului, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați, tot de CL Câmpina, în vara anului trecut. Grădinița va fi o clădire
cu parter și un etaj, construită pe str.
Uniunea Europeană.
“Prezentul proiect are în vedere
construirea unei infrastructuri ce va
dispune de trei săli de clasă, cu o capacitate fizică de 60 de copii, concepută pentru posibilitatea de a avea
program prelungit pentru două grupe (2 săli de clasă), iar pentru alte 2
grupe de copii, posibilitatea de a
lucra în schimburi (1 sală de clasă).
Astfel, grădinița cu program prelungit pentru două grupe și în schimburi pentru alte două grupe de copii
este necesară în vederea asigurării
unor condiții superioare în sistemul
educațional din localitate, pentru
familiile tinere, care vor avea astfel
unde să-și lase copiii în siguranță și
cu bune rezultate până după-amiază

și de asemenea de a răspunde
nevoilor persoanelor care lucrează
după-amiază, neavând posibilitatea
de a adapta programul copiilor în
funcție de programul lor de lucru.
Realizarea proiectului va duce la
creșterea eficienței sistemului de
învățământ preșcolar de pe raza
localității”, se arată în documentația
aferentă proiectului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
Clădirea va avea cele trei săli de
grupă, dar și un spațiu multifuncțional, care va servi ca loc de joacă,
pentru gimnastică, pentru activități
de lectură, vizionare de firme, dar și
ca loc de servit masa. De asemenea,
noua grădiniță va dispune de bloc
alimentar, terase, grupuri sanitare,
inclusiv unele special amenajate
pentru copiii cu dizabilități, vestiare,
spațiu de depozitare pentru materiale didactice și izolator, cabinet
medical și magazia aferentă cabinetului medical.

Din bugetul local, la Câmpina se mai acordă,
anul acesta, burse de studiu (100 lei/lună), burse
de merit (120 lei/lună) și burse de performanță
(200 lei/lună).
Conform hotărârii Consiliului Local, aceste
trei categorii se acordă numai pe durata cursurilor.
Anul trecut, aproape 800 de burse au fost
plătite, de la bugetul local, elevilor cu rezultate
deosebite și celor care provin din familii cu situație financiară modestă. În total, administrația
locală a alocat, în acest scop, 850.000 de lei.
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Proiect de peste 26,5 milioane
Spitalul Municipal Câmpina
Contractul de finanare pentru cel mai mare proiect din
fonduri europene derulat la Câmpina, „Creșterea eficienei
energetice în Spitalul Municipal Câmpina”, a fost semnat la
începutul lunii martie. Valoarea totală se ridică la 26,5
milioane de lei și stabilește un nou record, peste cel deinut
până acum de Calea Dacia, inaugurată în anul 2012, care a
presupus o investiie de aproape 25,5 milioane de lei.
Cel de-al patrulea contract de finanțare pentru un proiect din fonduri europene semnat în ultimele luni la Câmpina
este și unul record pentru municipiul prahovean. Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina” este de 26.528.353,25
de lei. Contractul a fost semnat pe 7 martie și urmat, două săptămâni mai târziu,
de o prezentare pe măsura proiectului,
organizată de administrația locală și
conducerea unității sanitare.
“Din valoarea totală a investițiilor,
peste 14 milioane de lei sunt alocate din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 2,1 milioane
de lei provin din bugetul național, în timp
ce aproape 332 de mii de lei constituie
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.
Aici amintim şi de cofinanţarea integrală
a cheltuielilor neeligibile, impuse investiţiei ce presupune cheltuieli de la bugetul
local în valoare de aproximativ 10 milioane lei”, a anunțat Primăria Câmpina.
Autoritățile locale își propun, prin
acest proiect, îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței
energetice a Spitalului Municipal Câmpina. Mai exact, după cum au detaliat reprezentanții Primăriei Câmpina, “prin acest
demers corpul C al clădirii Spitalului Municipal Câmpina va avea o performanță
energetică îmbunătățită, nivelul anual al
emisiilor de gaze va fi redus cu minimum
40% și consumul anual de energie prima-

ră aferent clădirii spitalului va scădea cu
minimum 60%. În cadrul proiectului sunt
prevăzute lucrări de intervenție, precum
termoizolarea și eficientizarea energetică,
modernizarea instalațiilor electrice, de
iluminat și a sistemelor de climatizare,
implementarea sistemelor de management energetic, instalarea sistemelor de
panouri fotovoltaice, înlocuirea lifturilor
existente, precum și refacerea finisajelor
în zonele de intervenție”.
“Cel mai valoros proiect derulat până
acum, la Câmpina, din fonduri europene,
a fost «Calea Daciei», de aproximativ 6
milioane de euro. Proiectul actual, privind creșterea eficienței energetice la
Spitalul Municipal Câmpina, depășește
această valoare. Având în vedere că îl
realizăm cu fonduri consistente din partea Uniunii Europene, este cu atât mai important. Diferența, însemând cheltuieli
neeligbile și cofinanțarea de 2%, va fi
acoperită din venituri proprii”, a explicat
primarul municipiului Câmpina, Horia
Tiseanu, arătând că angajamentul asumat
administrația locală este cu atât mai important cu cât municipalitatea nu se poate baza pe un buget local “spectaculos”.
“Pentru că avem curaj să ne angajăm la
niște proiecte din fonduri europene cu
valori importante, zicem noi 14-15
milioane de euro în total, la acest moment,
încercăm să luăm un credit și mai mult ca
sigur vom primi acest împrumut pentru
cofinanțarea lucrărilor din fonduri euro-

pene. Este foarte important să realizăm
acest proiect pentru că este vorba despre
bani mulți și despre economie. Vom
reduce consumul de gaze cu 60%, iar
emisiile de gaze cu 40%. Într-un mod
plastic aș spune că trecem de la clasa
energetică C la clasa energetică A”, a adăugat acesta.
Cu ocazia prezentării proiectului,
viceprimarul Adrian Pițigoi a mers mai
departe și a arătat că investițiile în baza
materială trebuie susținute și prin alt tip
de proiecte. “Resursa umană a spitalului
trebuie să fie bine calificată și remune-

rată. Știu că avem un deficit aici, dar
domnul manager se străduiește permanent să atragă personal de calitate. Un alt
factor este pacientul, verigă a acestui lanț,
dar și beneficiarul final. De aceea vreau
să lansez o provocare pentru conducerea

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina

“

Cel mai valoros proiect
derulat până acum, la Câmpina, din fonduri europene,
a fost «Calea Daciei», de aproximativ 6
milioane de euro. Proiectul actual, privind creșterea eficienței energetice la
Spitalul Municipal Câmpina, depășește
această valoare. Având în vedere că îl realizăm cu fonduri consistente din partea
Uniunii Europene, este cu atât mai important. Diferența, însemând cheltuieli
neeligbile și cofinanțarea de 2%, va fi
acoperită din venituri proprii.
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de lei pentru

spitalului. Avem nevoie de educație.
Un pacient educat, conștientizat și
motivat în a avea o viață sănătoasă
va fi mai puțin expus sistemului și
bolilor. Ne-am gândit să mergem
către adolescenți și către categoriile
defavorizate care accesează mai greu
informația medicală”, a declarat
viceprimarul municipiului Câmpina.
Gazdă a evenimentului, managerul Spitalului Municipal Câmpina,
dr. Călin Tiu, și-a luat angajamentul
să continue inițiativele în acest sens

demarate până acum. Totodată,
acesta a arătat, cu privire la proiectul
care a făcut obiectul prezentării, că
acesta este de o importanță deosebită
nu numai pentru câmpineni, ci pentru o parte importantă a județului, ba
chiar pentru Ploiești și, de ce nu,
pentru județele învecinate, judecând
după localitățile din care provin pacienții tratați în unitatea sanitară de
la Câmpina. “Ajungem în acest punct
într-un moment în care spitalul a
parcurs, deja, pași importanți pe linia
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Spitalele din Câmpina
vor beneficia de
finanţare pentru
achiziţia de aparatură
modernizării, dar totodată are încă în
față multe alte provocări. Spitalul
deservește un areal de la Predeal la
Băicoi, cam 130.000 de locuitori, din
care 19-20% sunt pacienți câmpineni, conform statisticilor noastre.
Avem pacienți și din Ploiești, și din
județele vecine. Spitalul a cunoscut o
creștere a indicatorului privind evoluția cazurilor de complexitate, cel care se reflectă direct în contractul încheiat cu Casa de Asigurări”, a subliniat dr. Călin Tiu.
Acesta a mai arătat că, din 2013
până anul trecut, Spitalul Municipal
Câmpina a beneficiat de investiții de
aproape 4,9 milioane de lei din venituri proprii și peste 4,1 milioane de
lei de la bugetul local, la care se adaugă un alt proiect important in fonduri europene, cel pentru reabilitarea
ambulatoriului, care a însemnat o investiție de aproximativ două milioane de euro.
Municipalitatea are depuse și alte
proiecte menite să atragă fonduri
europene, unele deja aprobate, iar
altele aflate în diverse etape de evaluare cum sunt cele pentru “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” - 4,15 milioane lei,
“Reabilitare, modernizare, extindere
sistem de iluminat public în municipiul Câmpina” - 7,68 milioane lei și,
cel mai nou, “Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea
birocrației la nivelul Municipiului
Câmpina” - 2,93 milioane de lei.

Aflat în Prahova, la începutul lunii aprilie,
pentru bilanul unui control inopinat făcut
la Spitalul Judeean de Urgenă din Ploiești,
ministrul Sănătăii, Sorina Pintea, a
anunat și că mai multe spitale din jude
vor beneficia, în 2019, de fonduri de
aproximativ 32.000.000 de lei, pentru
achiziia de aparatură. O parte din sumă va
ajunge la unităile sanitare din Câmpina.
După finanțarea promisă pentru trei spitale din
Ploiești (inclusiv Spitalul Județean și Maternitatea,
ambele de interes județean), pe următorul loc, în
funcție de suma alocată, se află Spitalul Municipal
Câmpina. Ministrul Sănătății, Sorin Pintea, a anunțat că unitatea sanitară va primi, în 2019, fonduri de
2,4 milioane de lei, în timp ce, pentru Spitalul de
Psihiatrie Voila, finanțarea va fi de 184.000 de lei.
Banii vor putea fi utilizați pentru achiziția de
aparatură și echipamente, dar Pintea a avertizat,
încă de la momentul anunțului, că dotările vor ajunge efectiv la beneficiar până la finalul anului în măsura în care nu vor exista piedici în procedurile de
achiziție, cum sunt, de exemplu, contestațiile depuse
de diverși participanți.

Cu prilejul aceleiași vizite, Sorina Pintea a mai
punctat, raportat la Spitalul Județean, că o mare
problemă o reprezintă lipsa de personal, comparativ cu numărul mare de solicitări care trebuie
rezolvate de unitatea sanitară, iar soluția identificată de aceasta ar fi în beneficiul celorlalte spitale din județ. Ministrul a arătat că autoritățile
centrale și județene trebuie să le acorde mai multă
atenție unităților mai mici, din localități, prin
urmare în viitor ar trebui să auzim de și mai multe
fonduri direcționate către acestea, în special pentru
dotări care să permită efectuarea de investigații pe
plan local, care să nu mai presupună consum de
bani și timp cu transferul unor pacienți la Ploiești.
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Încă se caută un proiect pentru
monumentul care va înlocui “Soldatul”
Primăria Câmpina a lansat un nou apel, al
treilea, pentru concursul privind conceptul și
realizarea unui monument care să înlocuiască
"Soldatul", în parcul din zona centrală a
municipiului.
Artiştii și membrii UAP sunt
invitați să participe la o procedură de negociere fără publicare, în vederea realizării proiectului “Concepție și realizare
ansamblu monumental «Trei
panouri votive» cu amplasamentul în zona centrală a Municipiului Câmpina-Parcul «Regele Mihai I» situat la intersecţia Bulevardului Carol I cu
Bulevardul Culturii.
“Obiectivele proiectului au
în vedere integrarea creației artistice propuse în cadrul arhitectonic și peisagistic al zonei,
asigurarea unui echilibru între
comunicarea plastică și limbajul sculptural modern, în vederea realizării unui reper reprezentativ pentru municipiul
Câmpina”, au explicat reprezentanții administrației locale.
Aceștia au reamintit că, prin
proiectul de modernizare a parcului, sunt propuse trei cadre
de beton armat pentru a deveni
suportul unui ansamblu monumental cu denumirea „Trei

panouri votive”. “Aici vor fi
omagiați eroii noştri, alături de
personalităţi din domeniul culturii, științei, economiei, ce au
contribuit la renumele municipiului Câmpina”, au mai precizat reprezentanții administrației locale.
Proiectul pentru refacerea
acestei zone a fost ales după o
consultare publică și presupune:
- reconfigurarea întregului
traseu pietonal, respectiv a
spaţiilor verzi amenajate, cu
prevederea de rampe pentru
accesul persoanelor cu handicap locomotor şi a unei zone
potrivite amplasării unui monument reprezentativ, care va fi
inclus în alt proiect, pe baza
unui concurs;
- sistematizarea pe verticală
a sistemului pietonal, a spaţiilor verzi;
- reabilitarea zonelor pietonale adiacente parterului blocurilor;
- realizarea de noi alei pie-

tonale pe traseele propuse;
- realizarea delimitării între
spațiile pietonale și cele verzi
cu borduri înalte din beton
placate cu plăci din piatră
naturală;
- refacerea scărilor care fac
legătura între zona joasă a
Parcului Soldat și zona înaltă
adiacentă parterului blocurilor
și a jardinierelor din aceleași
zone;
- refacerea şi redimensionarea sistemului de scurgere a

apelor pluviale;
- refacerea instalației electrice subterane, cu amplasarea
de prize pentru iluminat festiv;
- realizarea de sistem de irigare a spațiului verde amenajat
și a unei fântâni arteziene;

- amplasarea de mobilier
urban corespunzător noii amenajări a spațiului;
- amenajarea peisagistică a
zonelor verzi, cu păstrarea pe
cât posibil a arborilor și arbuștilor existenți în acest moment.

Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare, persoanele
interesate se pot adresa Primăriei municipiului Câmpina la
nr. de telefon: 0244336134, nr. de fax: 0244371458,
email:achizitiipublice@primariacampina.ro;
urbanism@primariacampina.ro.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Câmpina în lunile februarie şi martie 2019
Pe 26 februarie, Consiliul Local
Câmpina s-a reunit în ședință ordinară, pentru adoptarea următoarelor
hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 19 privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect pentru obiectivul de investiții
“Soluții informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul
Municipiului Câmpina”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
apel de proiecte POCA/471/2/1 - Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
Hotărârea nr. 20 privind modificarea și completarea HCL nr. 10 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea
noilor tarife, aplicabile de la 1 ianuarie
2019, beneficiarilor serviciului de
salubrizare prestat de SC Floricon Salub
SRL, pentru colectarea, transportul și
depozitarea deșeurilor;
Hotărârea nr. 21 privind stabilirea
unor măsuri financiare la nivelul Aparatului al Primarului Municipiului Câm-

pina, precum și pentru instituțiile publice/serviciile publice cu sau fără personalitate juridică subordonate autorității publice;
Hotărârea nr. 22 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr.
99/30 iulie 2009 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
Câmpina, Cap. IV, pct. B, nr. crt. 6;
Hotărârea nr. 23 privind acordarea
de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din municipiul
Câmpina, pentru anul 2019;
Hotărârea nr. 24 privind organizarea rețelei școlare cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular,
cu personalitate juridică, din municipiul
Câmpina, în anul școlar 2019 - 2020;
Hotărârea nr. 25 privind actualizarea informațiilor cadastrale pentru
imobilul - teren, proprietate privată a
Municipiului Câmpina, în suprafață de
15.524 mp (T21, P618), având număr
cadastral/ carte funciară 24974;
Hotărârea nr. 26 privind atestarea
apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 260 mp, situat în municipiul Câmpina, str, Independenței, nr. 11, T83, Cc 247;
Hotărârea nr. 27 privind aprobarea
vânzării fără licitație publică a unui te-

ren în suprafață de 377 mp, aferent
locuinței, situat în municipiul Câmpina,
prin exercitarea dreptului de preemțiune de către o persoană domiciliată în
municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 28 privind aprobarea
vânzării fără licitație publică a unui
teren în suprafață de 384 mp, aferent
locuinței, situat în municipiul Câmpina,
prin exercitarea dreptului de preemțiune.
În ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 12 martie a fost adoptată hotărârea nr. 29/2019 privind
aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
prin construirea unei grădinițe în municipiul Câmpina”, cod SMIS 124533.
O nouă ședință ordinară a Consiliului Local Câmpina a avut loc 28 martie, în cadrul acesteia fiind aprobate
următoarele hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 30 privind stabilirea
unor măsuri organizatorice pentru asigurarea intervenției de urgență în cazurile de violență domestică semnalate
la nivelul municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea
Planului de analiză și acoperire a
riscurilor al municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 32 privind modificarea HCL nr. 20 din 26 februarie 2019

referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 10 din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea noilor tarife, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor
serviciului de salubrizare prestat de SC
Floricon Salub SRL, pentru colectarea,
transportul și depozitarea deșeurilor;
Hotărârea nr. 33 privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a spațiului situat la etajul I al Casei Tineretului, în suprafață de 35,54 mp (sala
nr. 114), având destinația ca spațiu pentru birou sau activități culturale;
Hotărârea nr. 34 privind atestarea
apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 84,00 mp, situat în municipiul Câmpina, strada Drumul Taberei,
f. nr., T 31, Cc 1182;
Hotărârea nr. 35 privind acceptarea
unei donații referitoare la imobil-teren
în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Câmpina, str. Griviței, nr. 2F, Tarla
83, Parcela Cc 765, Nr. cadastral 28216;
Hotărârea nr. 36 privind aprobarea
dezmembrării imobilului - teren, în
suprafață de 1.613 mp, situat în municipiul Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 35B, T83, P Cc267, cu nr. cadastral/CF 20996, în două loturi și trecerea din domeniul public în domeniul
privat a unuia dintre loturi.

ACTUALITATE

11

Câmpina - oraș prieten al albinelor

Aproximativ 150 de puieți au fost plantați,
pe 30 martie, în spațiile verzi din municipiu
La finalul lunii martie a
avut loc deja prima
aciune organizată de
administraia locală în
baza protocolului
semnat între Primărie
și Federaia
asociaiilor apicole din
România ROMAPIS, la
cea mai recentă ediie
a Târgului Mierii, prin
care municipiul
Câmpina și-a asumat
statutul de “oraș
prieten al albinelor”.
Acțiunea din 30 martie a
însemnat plantarea a aproximativ 120 de puieți de arbori
meliferi (Evodia Daniellii) și a
30 de platani. De pregătirea
gropilor, ustensilelor și puieților s-au ocupat angajații Serviciului Spatii Verzi din subor-

dinea Primăriei municipiului
Câmpina, iar la plantarea efectivă au participat elevi de la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”, Școala Centrală, Co-

legiul Tehnic “Constantin
Istrati”, Colegiul Tehnic Forestier, Liceul Tehnologic Energetic, Liceul Tehnologic Mecanic,
Școala Gimnazială “Ion Câmpi-

neanu”, Școala Gimnazială “B.
P. Hasdeu” și Școala Gimnazială “Al. I Cuza”.
Punctele alese pentru plantare au fost zona Calea Dacia,

str. Ion Câmpineanu, în Parcul
Curiacul și Parcul Podului, pe
strada Siretului, la Casa Tineretului, Căminul “Constantin Istrati”.
Alături de elevii voluntari
(recompensați, pentru implicarea în campanie, cu suc dulciuri și o diplomă de participare pentru unitatea de învățământ pe care au reprezentat-o),
la eveniment au ținut să fie
prezenți și primarul Horia Tiseanu, viceprimarul Ionuț Pițigoi, consilierii primarului și reprezentanți ai fiecărei direcții
din cadrul Primăriei Câmpina.
Întreaga acțiune s-a derulat cu
sprijinul angajaților Serviciului
Spații Verzi.
Câmpina este al doilea oraș
din țară, după Râmnicu Vâlcea,
inclus în proiectul “Oraș prieten al albinelor”.
“Vom încerca să dezvoltăm
baza pe care se situează apicultura în municipiul Câmpina,
fie măcar 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, la
momentul semnării protocolului cu ROMAPIS.

Graficul ridicării deșeurilor vegetale din municipiu
Primăria Câmpina a anunțat, în luna
aprilie, noul grafic pentru colectarea deșeurilor vegetale de pe străzile din municipiu. Totodată, edilii au lansat un apel
către cetățeni, să contribuie, alături de administrația publică, la curățenia după
sezonul rece.
Apelul autorităților se adresează, deopotrivă, cetăţenilor municipiului, agenţilor economici, instituţiilor publice şi
asociaţiilor de locatari/proprietari, chemați să să contribuie, alături de administraţia publică, la asigurarea unui aspect
estetic şi curat al localităţii prin păstrarea
curăţeniei în spaţiile publice, asigurarea
curăţeniei în spaţiile verzi din jurul imobilelor, întreţinerea şi vopsirea mobilierului aferent imobilelor şi a gardului împrejmuitor, depozitarea deşeurilor în
spaţii special amenajate, curăţarea spaţiilor verzi degradate etc.
Primăria a făcut public și noul grafic
al ridicării deșeurilor vegetale:
În fiecare zi de luni - Nicolae Bălcescu, Sondei, Maramureș, Cutezătorii, Ana
Ipătescu, Toma Ionescu, Al. Margaretei,
Victoriei, 1 Mai
În fiecare zi de marți - Orizontului,
Ecaterina Teodoroiu, Al. I. Cuza, B. P.

Hasdeu, Conductelor, Tudor Vladimirescu, Alexandru Odobescu, Milcovului,
Democrației, Alexandru Vlahuță
În fiecare zi de miercuri - Mihail Kogălniceanu, Constantin Stere, Zorilor,
Amurgului, I. L. Caragiale, Bobâlna, Oituz,
Golești, Mărășești, Progresului
În fiecare zi de joi - Griviței, Plevnei,
Castanilor, Schelelor, Vasile Alexandri,
Simion Bănuțiu, George Barițiu, Ardealului, Scărișoara, Badea Cârțan, Bd. Culturii
În fiecare zi de vineri - Calea Doftanei,
Erupției, Energiei, Podului, Victor Babeș.
Prima și a treia zi de marți a lunii Câmpului, Izvoarelor, Anton Pann, Dorobanți, Nucilor, Garoafelor, Mioriței, Rapsodiei, Macului, Clopoței, Andrei Mureșan, Fluturași, Răsăritului, Nicolae Bălcescu, În Luncă, Serei, Ciocârliei, Peștișori, Sălaj, Industriei, Petrolistului
Prima și a treia zi de miercuri a lunii Voila, Plaiului, Dealului, Arinului, Trandafirilor, Teilor, Văii, Florilor, Fermei, Cărămidari, Prundului, Silviculturii, Buciumului, Vacanței, Plantației, Târnava Mică,
Târnava Mare, Rezervoarelor
Prima și a treia zi de joi a lunii Muncii, Păcurii, Agriculturii, Pompelor,
Granicului, Veteranilor, I. Stoica, V. Dumi-

trescu, 24 Ianuarie, Strada Nouă, Uniunea
Europeană, Paris, Chișinău, Varșovia,
Bruxelles, Londra, Nicolae Grigorescu,
Roșiori, Redutei, Ion Câmpineanu
A doua și a patra zi de miercuri a lunii
- Carol I (Fibec - Lunca Cornului), Rahovei, Constantin Istratii, Înfrățirii, O. Petre,
Albinei, Rozmarin, Viitorului, Carpați,
Grădinii, Crișuri, Izlaz, Zimbrului, Dunării,
Panduri, Liliacului, Luminii, Furnica,
Crângului, Vânători
A doua și a patra zi de joi a lunii - Bistriței,
Independenței, Ciceu, Făgăraș, Oradea,
Beiuș, Avram Iancu, Atelierelor, Petre Liciu,

Dimitrie Bolintinanu, Țițeiului, Tineretului,
ion Creangă, Solidarității, Horea, Cloșca,
Crișan, George Coșbuc, Petru Rareș
A doua și a patra zi de vineri a lunii I. H. Rădulescu, Siretului, Bogdan Vasile,
Bucegi, Mărului, Romaniței, Geo Bogza,
Muscelului, Vasile Lucaci, Fântânii, Livezi,
Ghiocei, popa Șapcă, Dobrogeanu Gherea, Pomilor, Aurel Vlaicu, Toamnei, Libertății, Gh. Doja, Poieniței, Anotimpului,
Aleea Parcului, Primăverii, 22 Decembrie
Prima și a treia zi de vineri a lunii Grindului, Privighetorii, Salcâmului,
Alexandru Oprescu.
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Zeci de lucrări ale elevilor câmpineni au impresionat
juriul, la a X-a ediție a concursului “Umbrela Verde”
Pe 28 martie, la Școala
Gimnazială “Ion
Câmpineanu” a avut
loc finala Concursului
Naional “Umbrela
Verde”, ajuns la a
zecea ediie, una care
a demonstrat, prin
participarea
numeroasă, că
evenimentul a devenit
cunoscut în întreaga
ară, dar și că a
căpătat valoare, în
doar 10 ani de
existenă.
În acest an, 750 de lucrări au
fost înscrise în competiție, iar
juriul s-a văzut în fața unei
decizii dificile, pentru că mulți ar
fi meritat să câștige, iar concurența a fost strânsă. Potrivit directorului școlii gazdă, Raluca
Crețu, ediția a X-a a adunat participanți din aproape toate județele țării.
Și de această dată, organizatorii s-au bazat pe partenerii de
nădejde, dintre care amintim Primăria și Consiliul Local Câmpina, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului
Didactic Prahova, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului
Prahova, Alianța Franceză Ploiești, Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie, Uniunea Artiștilor Plastici, Muzeul de Științe ale
Naturii.
Lista câștigătorilor din Câmpina la Concursul Național
“Umbrela Verde” - ediția a X-a:
Categoria preșcolari, pictură
Premiul I - Sofia Baltag,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
Mențiune - Carla Pătran,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
Premii speciale:
Agenția pentru Protecția
Mediului Prahova - Sofia Baltag,
Grădinița
“Iulia
Hasdeu”

Câmpina
Agenția de turism “Itinera
Nova” Ploiești - Sofia Baltag,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
Categoria preșcolari, desen
Premiul al III-lea - Ruxi
Gatilă, Grădinița “Iulia Hasdeu”
Câmpina
Mențiuni:
> Sofia Alexandra Gavrilă,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
> Luca Robert Ionescu,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
> Nicolas Grou, Grădinița
“Iulia Hasdeu” Câmpina
Premii speciale:
Casa Corpului Didactic
Prahova - Luca Robert Ionescu,
Grădinița “Iulia Hasdeu” Câmpina
Muzeul de Științe ale Naturii
Prahova - Ruxi Gatilă, Grădinița
“Iulia Hasdeu” Câmpina
Categoria ciclul primar
(clasele I-II), pictură
Premiul I - Ana Popa, Școala
Centrală Câmpina; Mihai Tiseanu, Școala “Ion Câmpineanu”
Câmpina
Pemiul al II-lea - Maria Nițu,
Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
Mențiuni:
- Ștefania Ciocîrlan, Școala
“Ion Câmpineanu” Câmpina
- Andreea Achim, Școala
Centrală Câmpina
- Darius Petru Apostol,
Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
- Ianis Târboi, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
Premii speciale:

Alianța Franceză Prahova Ianis Târboi, Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
Agenția de turism “Itinera
Nova” Ploiești - Ana Popa,
Școala Centrală Câmpina
Categoria ciclul primar
(clasele I-II), desen
Premiul I - Petru Borțoi,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
Mențiuni:
- Rebeca Andreea Vasile,
Școala “Cuza” Câmpina
- Diana Ioana Goran, Școala
“Cuza” Câmpina
Premii speciale:
Agenția pentru Protecția
Mediului Prahova - Teodora
Maria Baican, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
Agenția de turism “Itinera
Nova” Ploiești - Petru Borțoi,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
Categoria ciclul primar
(clasele III-IV), pictură
Premiul al II-lea - Alexia
Gheorghiu, Școala Centrală
Câmpina
Mențiuni:
- Ioana Lupoiu, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
- David Botoacă, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
Premii speciale:
Casa Corpului Didactic Prahova - Ioana Alina Lupoiu, Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
Muzeul de Știința ale Naturii
Prahova - Roberta Sîrbu, Școala
“Ion Câmpineanu” Câmpina
Categoria gimnaziu, desen

Premiul I - Sandra Nae, Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
Premiul al II-lea - Maria
Mihaela Misleanu, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
Premiul al III-lea - Alexandru
Dochia, Școala “B.P. Hasdeu”
Câmpina
Mențiuni:
- Aurelian Stoica, Școala
“B.P. Hasdeu” Câmpina
Premii speciale:
Alianța Franceză Prahova Alexandru Dochia, Școala “B.P.
Hasdeu” Câmpina
Agenția de turism “Itinera
Nova” Ploiești - Sandra Nae,
Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
Categoria gimnaziu, pictură
Mențiuni:
- Teodora Maria Butoiu,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
Premii speciale:
Categoria gimnaziu, grafică
Premiul al III-lea - Bianca
Mocanu, Școala “B.P. Hasdeu”
Câmpina
Mențiuni:
- Adina Gabriela Neagu,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
- Andreea Budin, Școala “Ion
Câmpineanu” Câmpina
Categoria gimnaziu, fotografie
Premiul I - Alessia Bujoreanu, Școala Centrală Câmpina
Premiul al II-lea - Carina
Ioana Bărbulescu, Școala
Centrală Câmpina
Premiul al III-lea - Diana
Cristina Badea, Școala Centrală
Câmpina

Mențiuni:
- Ștefan Radu Georgian,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
- Bianca Ioana Dogaru,
Școala “Ion Câmpineanu” Câmpina
- Daria Maria Ionescu,
Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu” Câmpina
- Aida Maria Ionescu, Școala
“Ion Câmpineanu” Câmpina
Premii speciale:
Agenția pentru Protecția
Mediului Prahova - Carla
Cristea, Școala “B.P. Hasdeu”
Câmpina
Casa Corpului Didactic
Prahova - Darius Marian Ivan,
Școala “B.P. Hasdeu” Câmpina
Alianța Franceză Prahova Carina Ioana Bărbulescu, Școala
Centrală Câmpina
Agenția de turism “Itinera
Nova” Ploiești - Alessia
Bujoreanu, Școala Centrală
Câmpina
Muzeul de Științe ale Naturii
Prahova - Diana Cristina Badea,
Școala Centrală Câmpina
Categoria liceu, desen
Premiul al III-lea - Gabriel
Groșescu, Liceul Tehnologic
Forestier Câmpina
Categoria liceu, pictură
Mențiuni:
- Ștefania Zecheru, Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”
Câmpina
Categoria liceu, fotografie
Premiul al II-lea - Oana
Teodora Dima, Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu” Câmpina

Autorităţile din Câmpina îşi unesc eforturile pentru combaterea
consumului de droguri în rândul elevilor şi tinerilor
Primăria Câmpina a organizat, pe 11
martie, la sediul instituției, o întâlnire cu
reprezentanți ai Poliției, Centrului Antidrog și ai unităților de învățământ, pe tema prevenirii consumului de droguri la
copii și tineri.
La ședință au luat parte primarul municipiului, Horia Tiseanu, Mihai Postelnicu - specialist prevenire Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, Iulian Stanciu - coman-

dantul Poliției Municipiului Câmpina,
Marius Vișan - director executiv al Poliției Locale Câmpina, Bianca Baltac - șef Serviciu Ordine Publică, reprezentanți ai fiecărei unități de învățământ din municipiu.
În cadrul discuțiilor s-a încercat găsirea de instrumente și modalități pentru
întâmpinarea consumului timpuriu de
droguri, atât în mediul elevilor de gimnaziu, cât și în mediul elevilor de liceu.
Cei prezenți au concluzionat că preveni-

rea acestui tip de situații trebuie susținută prin programe bine definite, dar și
prin responsabilizarea părinților care,
desigur, sunt părți cheie ale procesului.
De asemenea, cu același prilej, au fost
identificați pași importanți care trebuie
făcuți, împreună cu reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog, deja fiind stabilite programe de
lucru pentru viitor.
Din raportul de țară privind drogurile,

pentru România, pentru anul 2017, rezultă că 3,9% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani consumaseră
stupefiante cel puțin o dată în anul anterior, 3,3% dintre aceștia declarând că au
consumat canabis. Totodată, documentul
menționează că, pe parcursul anului 2015
(ultimul analizat), au fost depistate nu mai
puțin de 10.053 cazuri de încălcare a legilor
privind consumul de droguri, cele mai multe
fiind asociate consumului de heroină.
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Premiul I pentru Roxana Bianca Buzilă, de
la C. N. “Nicolae Grigorescu”, la Olimpiada
Națională de Limba și Literatură Română
Fiică a unei profesoare de
Limba română, dar
ajunsă, în liceu, la
specializarea Știinele
Naturii, deoarece era
convinsă că acesta este
drumul pe care îl are de
urmat, Bianca Buzilă avea
să afle, doar câteva luni
mai târziu, că adevărata
sa chemare ine de un alt
profil, dar și că viaa te
poate surprinde plăcut în
orice privină.
Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, găzduită anul acesta de orașul Bușteni,
în perioada 22 - 26 aprilie, a
adus un rezultat excepțional
pentru C. N. “Nicolae Grigorescu” din Câmpina. Roxana Bianca
Buzilă, elevă în clasa a IX-a, s-a
întors cu un meritat premiu I,
obținând, la categoria ei de
vârstă, cel mai mare punctaj dintre
cei 55 de candidați prezenți la
etapa națională a concursului. A
fost o surpriză, spune ea, mărturisind că nu se aștepta ca din
adolescenta recent admisă la o
clasă de profil real, convinsă că
acesta este drumul ei în viață, să

ajungă cea mai bună la disciplina specifică unui cu totul alt
profil. “Doamna profesoară a insistat foarte mult să particip la
etapa locală, după care, de la județ, m-am calificat la Națională
pe locurile suplimentare. Nu îmi
venea să cred când am aflat rezultatul, dar acum, când mă
gândesc, cred că eseul a fost cel
care a făcut diferența între lucrarea mea și lucrările celorlalți
candidați”, ne-a mărturisit Bianca. Eleva premiantă de la CNNG
spune că a avut noroc de o temă
complexă, pe care o putea aborda și din perspectiva imaginației

și care i-a permis să acceseze
cunoștințele din numeroase domenii.
În spatele rezultatului se află,
desigur, multe ore de muncă, dar
mai presus de toate o relație care, deși aflată abia la început,
este deja foarte trainică și, iată,
fructuoasă. “Fără ajutorul doamnei profesoare Cristina Ionescu
nu aș fi ajuns atât de departe.
Înainte de toate, a fost cea care
m-a făcut să-mi descopăr pasiunea pentru lectură. Apoi a fost
efortul pe care l-am depus împreună. Și, de asemenea, a fost
încrederea pe care a avut-o în

mine și care m-a convins și pe
mine că pot obține un rezultat
foarte bun. Mai mult decât atât,
chiar dacă sunt la Științe ale Naturii, o clasă cu profil real, sunt
hotărâtă să nu lipsesc de la niciuna dintre următoarele ediții ale
Olimpiadei de Limba și Literatura Română și, mai departe,
cred că mi-ar plăcea să-mi construiesc o carieră legată de acest
domeniu. Aș putea să fiu, la rândul meu, profesoară, de ce nu”,
ne-a spus Bianca.
“Rezultatul meu este dovada
faptului că eu și doamna profesoară facem o echipă bună.

Avem o legătură specială și îi datorez o mare parte din succesul
meu. Pe această cale țin să-i
mulțumesc, încă o dată, pentru
momentele frumoase în care am
muncit împreună și pentru tot
sprijinul acordat. Sunt norocoasă am un astfel de om în viața
mea, iar, la acest nivel, consider
că relația dintre profesor și elev
este cheia succesului”, ne-a mai
spus Bianca.
După premiul I obținut, anul
acesta, la Olimpiada Națională
de Limba și Literatura Română,
Bianca Buzilă va reprezenta țara
noastră la Olimpiada Internațională de Lectură care va avea loc
în perioada 1 -5 septembrie, la
Brașov.

LIDERII MILENIUL TREI

Anul acesta, 10 elevi de la CNNG vor lua parte la programul derulat de TenarisSilcotub
Programul „Liderii Mileniului Trei”,
organizat de Tenaris Silcotub, a ajuns la
o nouă ediție, la care Câmpina este
reprezentată de 10 tineri de la Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”.
O nouă generație de elevi de liceu din
Câmpina are ocazia, în 2019, să își dezvolte abilitățile de leadership, învățând
chiar de la colegi, în cadrul unei noi ediții
a programului de educație non-formală
„Liderii Mileniului Trei-Tenaris”.
„Programul LMT le oferă tinerilor din
comunitățile TenarisSilcotub doza necesară de curaj și încredere în forțele pro-

prii. Elevii de liceu au posibilitatea de a
explora noi abilități și de a se dezvolta.
Experiența din ultimul deceniu ne-a demonstrat că tinerii care se înscriu în program își schimbă percepția asupra comunității, se implică activ și conștient în
activitățile pe care ei le aleg sau chiar le
inițiază. Cu ajutorul acestui program,
liceenii capătă încrederea că pot schimba
mentalități, își exersează abilitățile de
lideri și devin mai pregătiți pentru viața și
responsabilitățile unui adult”, spune
Codruța Hodrea, manager relații cu Comunitatea în cadrul TenarisSilcotub.

Cluburile „Liderii Mileniului Trei”(LMT)
reprezintă un cadru pentru activități de
training desfășurate în sistemul de lucru
peer education, în care elevii învață de la
colegi de-ai lor pregătiți, în avans, de profesori special formați în domeniul educației non formale. Atelierele de lucru includ subiecte care nu se regăsesc de regulă în programa școlară, precum munca
în echipă, leadership-ul, abilitățile de
negociere sau de comunicare.
300 de elevi sunt înscriși pentru
activități în ambele semestre LMT în cele
trei comunități Tenaris, iar 180 au trecut
deja prin prima etapă de formare, în
semestrul I al anului școlar curent. Dintre
ei, 24 de tineri care s-au făcut remarcați
de profesori au fost aleși pentru a deveni
la rândul lor traineri și pentru a „da mai
departe” ceea ce au învățat altor 120 de
colegi. În acest fel, liceenii vor afla de la
colegii lor care este relația dintre management și leadership, iar la finalul celui
de-al doilea semestru vor trebui să demonstreze ceea ce știu printr-un proiect
concret, care să corespundă propriilor
interese și pasiuni, precum și nevoilor
existente în școlile în care învăță.
Câmpina este reprezentantă și la această

ediție a programului de 10 tineri, care învață la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”.
“Rezultatul remarcabil este chiar
apariția acestor elevi-traineri: este o
demonstrație clară și practică a faptului
că sistemul «peer education» funcționează și produce schimbări atât în viața
tinerilor, ci și în întreaga comunitate.
Pentru a avea asemenea efecte, este
nevoie de un angajament pe termen lung
al tuturor partenerilor din program, iar
faptul că TenarisSilcotub a ales să ne
susțină timp de peste un deceniu ne
onorează. Este o formă CU fond, în cel
mai profund sens”, a explicat Marian Staș,
președintele asociației Cluburile Liderii
Mileniului Trei și inițiatorul programului.
Programul, care este organizat de
TenarisSilcotub de 13 ani, a contribuit în
tot acest timp la dezvoltarea personală a
peste 2.600 de tineri din Câmpina, Zalău
și Călărași, orașele în care compania își
desfășoară activitatea.
Anul acesta, la finalul programului, 70
de liceeni din toată țara, adică 25% din
numărul total de participanți, vor fi
invitați la o tabără de leadership și
teambuilding.
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23 de secții de votare, la Câmpina,
europarlamentare și referendumu
Pe 26 mai, romînii cu drept de vot sunt așteptai să
aleagă cine vor fi cei care-i vor reprezenta, în
următorul mandat, în Parlamentul European, în cadrul
alegerilor europarlamentare, dar și la un referendum
organizat la propunerea președintelui României.
Cum scrutinul va avea loc în mai puțin
de o lună, organizarea acestuia este în toi.
În aceeași zi cu alegerile europarlamentare,
la nivel național va fi organizat și referendumul cerut de președintele României,
Klaus Iohannis. Românii sunt chemați la urne,
pe 26 mai, să răspundă cu “da” sau “nu” la
următoarele întrebări:
“1 - Sunteți de acord cu interzicerea
amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de
corupție?
2 - Sunteți de acord cu interzicerea
adoptării de către Guvern a ordonanțelor
de urgență în domeniul infracțiunilor,
pedepselor și al organizării judiciare și cu
extinderea dreptului de a ataca ordonanțele
direct la Curtea Constituțională?“.
La finalul lunii aprilie, primarul municipiului, Horia Tiseanu, a emis dispoziția
care stabilește locurile pentru afișajul
electoral în Câmpina, pe durata campaniei
electorale, alegătorii putând studia, la panourile amplasate în acest scop, cine sunt
candidații la alegerile europarlamentare
din 26 mai.
În total, la nivelul municipiului, au fost
stablite 16 puncte pentru amplasarea
panourilor: Parcul Durbac (cartier
Câmpinița), Parcul Trandafirilor, Parcul
central “La soldat”, Banca Transilvania,
BCR, Piața Centrală, str. Erupției, str. Mioriței, str. Mioriței, cartier Turnătorie, cartier
Voila (zona alimentară), cartie Voila (zona
Drumul Taberei), Parc rezervoarelor, str. B.
P. Hasdeu (zona alimentară), intersecția str.
Fabricii - str. Tg. Mureș, Fântâna cu Cireși,
intersecție str. Dr. Babeș - str. Podului. Potrivit aceleiași dispoziții, afișajul electoral
în alte locuri decât cele stabilite este interzis.
În aceeași perioadă, tot prin dispoziție,
a fost modificată circumscripția Secției de
votare nr. 177, în sensul că acesteia i-au
fost arondate și adresele Bd. Carol I de la
nr. 270 la nr. 302 și de la 273 la 323.
Delimitarea secțiilor de votare din municipiul Câmpina, pentru alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai 2019:
Secția nr. 158 (holul Casei de Cultură
“Geo Bogza”): străzile 1 Decembrie 1918 integral, Alexandru Vlahuţă - integral, Alexandru Vlahuţă (D) - integral, Bogdan Petriceicu Haşdeu - integral, Fraţii Goleşti integral, Mărăşeşti - integral, Panselei - integral, Rampei - integral
Secția nr. 159 (C. N. “Nicolae Grigorescu” - sală de clasă): străzile Cercului
- integral, Calea Doftanei (nr. impare 5 -11),
Calea Doftanei (nr. pare 4 -8), Calea Doftanei (nr. pare 14 -16), Calea Doftanei nr. 1
bl. 17H, Calea Doftanei nr. 2, Calea
Doftanei nr. 3 bl. 17G, Calea Doftanei nr.
10 bl. C, Calea Doftanei nr. 12 bl. B, Calea

Doftanei nr. 13 bl. 20S, Dreptăţii - integral,
Henri Coandă (11 Iunie) - integral, Aleea
Iasomiei - integral, Mihail Eminescu - integral, Narciselor - integral, Aleea Pescăruş integral, străzile Republicii - integral, Aleea
Smîrdan - integral, Soarelui - integral
Secția nr. 160 (C. N. “Nicolae Grigorescu” - sală de clasă): străzile 1 Mai integral, Bd. Carol I (nr. impare 49 -55), Bd.
Carol I (nr. impare 67 -69), Bd. Carol I (nr.
impare nr. 79 -83), Bd. Carol I (nr. pare 72
-82),Bd. Carol I (nr. 47 bl. 24H), Bd. Carol I
(nr. 57 bl. 23H1), Bd. Carol I (nr. 59 bl.
23H), Bd. Carol I (nr. 61 bl. 23G), Bd. Carol I
(nr. 62 bl. 17A), Bd. Carol I (nr. 63 bl. 23F),
Bd. Carol I (nr. 64 bl. 17B), Bd. Carol I (nr.
65 bl. 17C), Bd. Carol I (nr. 66 bl. 17C), Bd.
Carol I (nr. 68 bl. 17D1), Bd. Carol I (nr. 70
bl. 17D), Bd. Carol I (nr. 71 bl. IF), Bd.
Carol I (nr. 73 bl. R55), Bd. Carol I (nr. 75
bl. R54), Bd. Carol I (nr. 77 bl. R53), Bd.
Carol I (nr. 84 bl. 20D), Bd. Carol I (nr. 86
bl. 20E), Bd Carol I (nr. 88 bl. 20F), Bd.
Carol I (nr. 90 bl. 20G), Bd. Carol I (nr. 92
bl. R149), Bd. Carol I (nr. 94 bl. R148), Bd.
Carol I (nr. 90A bl. 20H)
Secția nr. 161 (Casa Tineretului holul mare): străzile Bucea și Maramureş
Secția nr. 162 (Școala Gimnazială
Centrală - sala de clasă): străzile Democrației - integral, Aleea 1 Iunie - integral, Calea
Doftanei (nr. impare 15 -105), Calea
Doftanei (nr. pare 18 -168), Aleea Magnoliei - integral, Aleea Toporaşi - integral, Aleea Ulmet - integral
Secția nr. 163 (Liceul Tehnologic
Energetic - corpul A, sala de clasă nr. 5):
străzile 22 Decembrie - integral, Ardealului
- integral, Bd. Carol I (nr. 1), Bd. Carol I (nr.
3 bl. P1), Bd. Carol I (nr. 5 bl. P2), Bd. Carol
I (nr. 3A bl. 3A), Bd. Carol I (nr. 3B bl. 3B),
Bd. Carol I (nr. 3C bl. 3C), Bd. Carol I (nr. 5A
bl. 3D), Castanilor - integral, George Bariţiu
- integral, Griviţei (nr. impare 1 -61),
Griviţei (nr. pare 2 -58), Griviţei (nr. 58B),
Aleea Mărgăritarului, Aleea Nicopole,
Primăverii - integral, Ştrandului - integral,
Unirii - integral
Secția nr. 164 (Liceul Tehnologic
Energetic - corpul A, sala de clasă nr. 5):
străzile Schelelor - integral, Aleea Energiei
- integral, Aleea Laboratorului - integral
Secția nr. 165 (Șc. Gimnazială “B. P.
Hasdeu” - sala de sport): străzile Ana
Ipătescu - integral, Dr. Toma Ionescu integral, Aleea Fagului - integral, Aleea
Margaretei - integral
Secția nr. 166 (Casa Tineretului - hol
mic): străzile Aleea Cutezător - integral,
Orizontului (nr. impare 1 -13), Orizontului
(nr. pare 2 -6), Slt. Erou Puiu Sorin integral, Sondei - integral, Victoriei -

integral
Secția nr. 167 (SC STEAUA ROMÂNĂ
SA - cantină): străzile Al. I. Cuza - integral,
Milcovului - integral
Secția nr. 168 (Colegiul Tehnic
Forestier - sala de sport): străzile
Amurgului - integral, Bd. Carol I (nr. 2), Bd.
Carol I (nr. 4 bl. 1A), Bd. Carol I (nr. 6 bl.
1B), Bd. Carol I (nr. 8 bl. 1C), Bd. Carol I
(nr. 10 bl. 1D), Bd. Carol I (nr. 12 bl. 1E),
Bd. Carol I (nr. 14 bl. 1F), Bd. Carol I (nr.
16 bl. 1G), Bd. Carol I (nr. 18 bl. 2B), Bd.
Carol I (nr. 20 bl. 2C), Bd. Carol I (nr. 22
bl. 2D), Bd. Carol I (nr. 24 bl. 2E), Bd. Carol
I (nr. 26 bl. 2F), Bd. Carol I (nr. 28), Bd.
Carol I (nr. 30 bl. 6A), Bd. Carol I (nr. 32
bl. 6B), Bd. Carol I (nr. 34 bl. 6C), Bd. Carol
I (nr. 36 bl. 6D), I. L. Caragiale - integral,
Mihail Kogălniceanu - integral, Aleea
Rozelor - integral, Aleea Zînelor - integral
Secția nr. 169 (Colegiul Tehnic Forestier - sala de sport): străzile Bd.Carol I
(nr. impare 23 -31), Bd.Carol I (nr. 7 bl. 3E),
Bd.Carol I (nr. 9 bl. P3), Bd.Carol I (nr. 11
bl. P4), Bd.Carol I (nr. 13), Bd.Carol I (nr.
15), Bd.Carol I (nr. 17 bl. 7A), Bd.Carol I (nr.
19 bl. 7B), Bd.Carol I (nr. 21 bl. 7C),
Bd.Carol I (nr. 33 bl. 14J), Bd.Carol I (nr. 35
bl. 14I1), Bd.Carol I (nr. 37 bl. 14I),
Bd.Carol I (nr. 38), Bd.Carol I (nr. 39 bl.
14H1), Bd.Carol I (nr. 40 bl. 12C), Bd.Carol
I (nr. 41 bl. 14H), Bd.Carol I (nr. 42 bl.
12D1), Bd.Carol I (nr. 43 bl. 23J), Bd.Carol
I (nr. 44 bl. 12D2), Bd.Carol I (nr. 45 bl.
23I), Bd.Carol I (nr. 46 bl. 12E), Bd.Carol I
(nr. 48 bl. 12F), Bd.Carol I (nr. 50 bl. 14B),
Bd.Carol I (nr. 50 bl. 14B1), Bd.Carol I (nr.
52 bl. 14C), Bd.Carol I (nr. 54 bl. 14D),
Bd.Carol I (nr. 56 bl. 14E), Bd.Carol I (nr. 58
bl. 14F), Bd.Carol I (nr. 60 bl. 14G),
Bd.Carol I (nr. 7A bl. 3F), Bd.Carol I (nr. 7B
bl. 3G)
Secția nr. 170 (Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati” - cămin): străzile
Bruxelles - integral, Chişinău - integral,
Erupţiei - integral, Londra - integral, Bd.
Nicolae Bălcescu (nr. impare 41-61), Bd.
Nicolae Bălcescu (nr. pare 42-54), Aleea
Parcului - integral, Paris - integral, Aleea
Roma - integral, Uniunea Europeană -

integral, Varşovia - integral
Secția nr. 171 (Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati” - sală de clasă): Aleea
Crizantemelor - integral, Bd. Culturii integral, Dr. V. Babeş - integral, Grindului integral, Griviţei (nr. impare 63 -95),
Griviţei (nr. pare 60 -98), Ion Cîmpineanu integral, Lt. Col. Erou Oprescu Adrian,
Aleea Luceafărul - integral, Aleea Nordului
- integral, Păcii - integral, Aleea Piatra Arsă
- integral, Plevnei - integral, Podului integral, Aleea Privighetorii - integral, Aleea
Salcia - integral, Aleea Salcîmului - integral,
Aleea Scărişoara - integral, Aleea Şcolii integral, Sg.Maj. Erou Grigore Nicolae integral, Simion Bărnuţiu - Strada Friedrich
Engels, Aleea Socului - integral, Aleea
Sulfinei - integral, Vasile Alecsandri integral, Aleea Verii - integral, Aleea Violetei
- integral, Aleea Vîrfu cu Dor - integral
Secția nr. 172 (Școala Generală nr. 5
- sală de clasă): străzile Aleea Alunului integral, Andrei Mureşanu - integral, Anton
Pann - integral, Cîmpului - integral, Aleea
Ciobănaşi - integral, Ciocîrliei - integral,
Aleea Clopoţei - integral, D. N. 1. - integral,
Calea Daciei - integral, Dorobanţi - integral,
Fluturaş - integral, Garoafelor - integral,
Gloriei - integral, În Luncă - integral,
Izvoarelor - integral, Aleea Macului integral, Mesteacănului - integral, Mioriţei integral, Bd. Nicolae Bălcescu (nr. impare 1
- 39), Bd. Nicolae Bălcescu (nr. pare 2 - 40),
Bd. Nicolae Bălcescu (nr. 40A), Nucilor integral, Aleea Peştişori - integral, Aleea
Rapsodiei - integral, Răsăritului - integral,
Aleea Serei - integral
Secția nr. 173 (Liceul Tehnologic
Mecanic - sala de sport): străzile Al.
Odobescu - integral, Al. Odobescu (D) integral, Aleea Bujorului - integral, Cloşca integral, George Coşbuc - integral, Crişan integral, Ecaterina Teodoroiu (nr. 35),
Ecaterina Teodoroiu (nr. 35A), Ecaterina
Teodoroiu (nr. 35B), Horia - integral, Ion
Creangă - integral, Petru Rareş - integral,
Aleea Rafinorului - integral, Aleea Şoimului
- integral, Solidarităţii - integral, Tudor
Vladimirescu - integral
Secția nr. 174 (Liceul Tehnologic

ALEGERI

pentru alegerile
ul din 26 mai

Mecanic - corp A, sala 2): străzile Beiuş,
Conductelor - integral, Constantin Stere integral, Dimitrie Bolintineanu - integral,
Tineretului - integral, Ţiţeiului - integral,
Zorilor - integral
Secția nr. 175 (Liceul Tehnologic
Mecanic - corp A, sala 3): străzile Col.
Haralambie Săvulescu - integral, Ecaterina
Teodoroiu (nr. impare 1 -33), Ecaterina
Teodoroiu (nr. impare 37 -155), Ecaterina
Teodoroiu (nr. pare 2 -160), G-ral Ioan
Stoica - integral, Lacul Peştelui - integral,
Nouă - integral, Sublt. Dumitrescu Viorel integral, Aleea Veteranilor - integral
Secția nr. 176 (Școala Generală nr. 6
- sală de clasă): străzile 24 Ianuarie integral, Agriculturii - integral, Atelierelor integral, Avram Iancu - integral, Bistriţa integral, Ciceu - integral, Făgăraş - integral,
Granicului - integral, Independenţei integral, Industriei - integral, Muncii integral, Năsăud - integral, Oborului integral, Oradea - integral, Orizontului (nr.
impare 15 -25), Orizontului (nr. pare 8 32), Păcuri - integral, Petre Liciu - integral,
Petrolistului - integral, Pompelor - integral,
Progresului - integral, Sălaj - integral
Secția nr. 177 (Școala Gimnazială “Al.
I. Cuza” - sală de clasă, etajul I): străzile
Aleea Albinei - integral, Bd. Carol I (nr.
impare 85 -323), Bd. Carol I (nr. pare 96 302), Carpaţi - integral, Aleea Cîmpiniţa integral, Aleea Crîngului - integral, Crişuri integral, Dunărea - integral, Aleea Erou
Oncioiu Petre - integral, Aleea Furnica integral, Grădinii - integral, Aleea Înfrăţirea
- integral, Aleea Izlaz - integral, Aleea
Licurici - integral, Aleea Liliacului integral, Aleea Luminii - integral, Aleea
Panduri - integral, Pictor Nicolae
Grigorescu -integral, Aleea Popasului integral, Prutului - integral, Aleea Rozmarin
- integral, Siret - integral, Slt. Erou Bogdan
Vasile - integral, Viitorului - integral, Aleea
Vînători - integral, Aleea Zefirului integral, Zimbrului - integral
Secția nr. 178 (Școala Gimnazială “Al.
I. Cuza” - sală de sport): străzile Aleea
Anotimpului - integral, Aurel Vlaicu integral, Bucegi - integral, Aleea Cărăbuşi -

integral, Constantin Dobrogeanu Gherea integral, Dr. Constantin Istrati - integral,
Geo Bogza - integral, Gh. Doja - integral,
Aleea Gornistului - integral, I. H. Rădulescu
- integral, Aleea Între Brazi - integral,
Libertăţii - integral, Aleea Mărului integral, Oituz - integral, Aleea Petalei integral, Aleea Poieniţei - integral, Pomilor
- integral, Rahovei - integral, Redutei integral, Romaniţei - integral, Aleea Roşiori
- integral, Aleea Stînjeneilor - integral,
Aleea Toamnei - integral
Secția nr. 179 (SC ELECTROUTILAJ SA
- cantină/sală de protocol): străzile Aleea
Aviatorilor - integral, Aleea Berzei (Aleea
Berzii) - integral, Bobâlna - integral, Aleea
Cerbului - integral, Calea Doftanei (nr.
impare 107 -149), Calea Doftanei (nr. pare
170 -214), Fabricii - integral, Fîntînii integral, Aleea Ghiocei -integral, Lacului integral, Aleea Livezi - integral, Muscelului
- integral, Aleea Parâng - integral, Aleea
Pinului - integral, Popa Şapcă - integral,
Strada Rezervoarelor integral, Târgu Mureş
- integral, Aleea Tipografului - integral,
Tîrnava Mare - integral, Strada Tîrnava
Mică - integral, Strada Vasile Lucaciu integral
Secția nr. 180 (Școala Generală nr. 3
- sala de sport): străzile Aleea Afinului integral, Aleea Arcaşului - integral, Arhitect
Toma T. Socolescu - integral, Aleea
Arinului - integral, Arţarului - integral, Aleea Buciumului - integral, Cărămidari - integral, Coacăzelor - integral, Aleea Colinei integral, Dealului - integral, Calea Doftanei
(nr. impare 151 -201), Calea Doftanei (nr.
pare -234), Dr. Crişan Mircioiu -integral,
Drumul Taberei - integral, Strada Fermei integral, Florilor - integral, Aleea Fluieraş integral, Livada cu Meri - integral, Livada
cu Vişini - integral, Pădurii - integral, Şos.
Paltinu - integral, Aleea Peisajului - integral,
Plaiului - integral, Aleea Plantaţiei integral, Prundului - integral, Rândunicii integral, Silviculturii - integral, Teilor integral, Trandafirilor - integral, Aleea
Vacanţei - integral, Văii - integral, Voila integral.
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Actul de identitate, obligatoriu
pentru alegători, la scrutinul
de la finalul lunii mai
Pentru obţinerea cărţii de identitate,
în vederea alegerilor din 26 mai 2019,
câmpinenii se pot adresa Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanei (mun.Câmpina, Bd. Culturii,
nr. 27), în vederea depunerii cererii
pentru eliberarea cărţii de identitate şi
preluării imaginii titularului, susţinută
de documentele prevăzute de reglementările privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Pentru a putea merge la urne la finalul lunii mai, trebuie să treacă pe la
ghișeele serviciului amintit persoanele
ale căror cărți de identitate au expirat,
precum și cele ale căror cărți de identitate au fost pierdute, furate sau deteriorate.
La depunerea cererii, solicitantul
trebuie să prezinte și actul de identitate
expirat, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă
(după caz), certificat de deces al soţului
/soţiei decedat /decedate (în cazul soţului supravieţuitor) - toate original şi
copie xerox. De asemenea, trebuie depuse certificatele de naștere ale copiilor
cu vârsta mai mică de 14 ani (dacă este
cazul), în original și copie xerox.
Dosarul trebuie să mai cuprindă
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau, după caz, dovada adresei de reşedinţă, în original şi
copie xerox, dar și dovada achitării taxei
de 7 lei achitate la Primăria Câmpina SPCLEP.
La depunerea dosarului este
necesară prezența titularului spațiului
de locuit.
În cazul persoanele care au împlinit
18 ani şi care nu sunt în posesia cărţii
de identitate, pe lângă documentele
prezentate mai sus, dosarul trebuie să
includă: declaraţia unuia dintre părinţi
ori a unei terţe persoane,din care să rezulte faptul că identitatea declarată în
cererea de eliberare a actului de iden-

titate, coroborată cu imaginea preluată
ori fotografia ataşată cererii, aparţine
solicitantului; fişa cu impresiunile decadactilare (amprente) ale solicitantului,
realizată de unitatea de poliţie de la
locul de domiciliu sau reşedinţă al
acestuia; documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu, original şi
copie. Declarația amintită trebuie dată
neapărat în prezenţa personalului
SPCLEP care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.
Pentru eliberarea cărții de identitate
provizorii, solicitanții trebuie să se
prezinte cu titularul spațiului de locuit
și să prezinte certificate de stare civilă
(naştere, căsătorie, deces, hotărâre de
divorț, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani,
după caz), în original și copie; actul de
proprietate - original și copie; dovada
achitării taxei de un leu la Direcția Economică sau SPCLEP; 3 poze tip buletin
de identitate.
Programul serviciului este în intervalul 8.00 - 16.00, în zilele de luni, marți
și joi, în intervalul 8.00 - 18.00 în zilele
de miercuri și în intervalul 8.00 - 13.30
în zilele de vineri.

16 EVENIMENTE
Basarabia, pământ românesc

Oaspeți din Cahul și Cimișlia, alături de câmpineni,
la 101 ani de la unirea Basarabiei cu România
O nouă ediie a
evenimentului
“Basarabia, pământ
românesc” a avut loc
la Câmpina, pe 27
martie, marcând
împlinirea a 101 ani de
la unul dintre cele mai
importante
momentele care au
pregătit Marea Unire
de la 1918.
Alături de câmpineni s-au
aflat, în acest an, la invitația organizatorilor, delegații din Cimișlia și Cahul, localităţile de
peste Prut înfrăţite cu municipiul Câmpina. Printre reprezentanții celor două așezări s-au
aflat primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, şi vice-

primarul municipiului Cahul,
Tatiana Romaniuc Mititelu.
Cu prilejul evenimentului,
primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, a anunțat
că, din bugetul local, va fi
alocată o sumă de 40.000 de lei
pentru realizarea unui loc de
joacă pentru copii în Cahul. În

2016, Câmpina a contribuit, cu
20.000 lei, și la construirea
Bisericii “Sf. Gheorghe” din
Cimișlia.
Programul zilei a inclus depuneri de coroane la monumentul din Cimitirul de onoare
al eroilor, dedicat ostaşilor care
şi-au dat viaţa în Războiul de
Întregire Naţională şi în campania din est a celui de-al
Doilea Război Mondial, dar și o
sesiune de comunicări științifice, în care au luat cuvântul
doctor conferențiar universitar
Ion Ghelețchi (Cahul), care a
vorbit despre “Semnificația istorică a Marii Uniri de la 1918”,
și profesor doctor Gheorghe

Râncu, președintele filialei
Câmpina a Societății a Societății de Științe Istorice din România, cu o lucrare despre “Aspecte politologice și geostrategice ale zonei sud-est europene
în 2019”.
Grupul Vocal “Celeste” de la
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”, condus de profesor
Elisabeta Milea, i-a încântat pe
oaspeți cu un moment artistic
aplaudat de cei prezenţi, iar
evenimentul s-a încheiat cu
prezentarea susținută de directorul Casei de Cultură, Alexandra Ioniță, a expoziției cu
lucrările de pictură ale artistului plastic basarabean Inga

Edu și lucrările în tuș ale lui
Octavian Onea.
Oaspeţii de dincolo de Prut
au vizitat, cu prilejul deplasării
la Câmpina, expoziţia cu schiţele pictorului Nicolae Grigorescu, de la Casa Căsătoriilor,
Muzeul memorial “B.P. Hasdeu”, Casa memorială “Nicolae
Grigorescu”. De asemenea, aceștia au făcut scurte popasuri
la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
din Câmpina şi la Primăria
Câmpina.
Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul
Local Câmpina, prin Casa de
Cultură “Geo Bogza”.

FESTIVALUL DE ARTE

Nume sonore ale lumii culturale, pe scena municipiului,
în “Prologul festivalului”
La Câmpina continuă seria spectacolelor organizate sub
titulatura “Prologul festivalului”, care anună evenimentul
ce va avea loc în prima jumătate a lunii iulie.
Recitalul cu numărul 5 din seria propusă de organizatori a avut loc pe 16
martie și s-a bucurat de participarea
extraordinară a pianistului prof. univ. dr.
Viniciu Moroianu, unul dintre cei mai
cunoscuți și apreciați interpreți ai muzicii lui Dinu Lipatti, compozitorul căruia
i-a fost dedicat și primul episod al primăverii din “Prologul festivalului”. Evenimentul a marcat împlinirea a 102 ani de
la nașterea muzicianului considerat unul
dintre cei mai importanți pianiști, la nivel
internațional, din secolul XX.
Pianul a fost vedetă și în cadrul prologului din 20 aprilie. La Câmpina s-au
aflat, cu acest prilej, prof. univ. dr. Corina
Ibănescu alături de Valentin Mureșan -

pian, Lucian Gabriel Dănilă și Diana Spânu-Dănile. Trei dintre ei sunt, de altfel, și
profesori invitați în cadrul cursurilor de
măiestrie incluse pe agenda Festivalului
de arte. Cel mai recent episod-prolog a
avut loc pe 11 mai și s-a bucurat de participarea extraordinară a compozitoarei
Carmen Petra Basacopol. La vârsta de 92
de ani, aceasta a acceptat cu bucurie
invitația de a lua parte la evenimentul de
la Câmpina. Din programul acestei luni
au făcut parte lucrări interpretate de
Miruna Elena Vidica - harpă, Oana Spânu-Vișinescu - vioară și Diana SpânuDănilă - pian, dar și un moment de improvizație susținut de actrița Loreta
Neculai.

Tot pe 11 mai, în cadrul evenimentului,
Casa de Cultură “Geo Bogza” a găzduit
vernisajul expoziției de pictură cu
lucrările artiștilor Maria Poștea și
Bogdan Gărăgăriță.
Festivalul de arte va avea loc între 3 și
13 iulie, evenimentul propunându-și 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.

