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Luna decembrie este una cu o încărcătură istorică specială pentru poporul
român. Înfruntând lapovi�a și temperaturile scăzute, numeroși câmpineni,
de toate vârstele, au răspuns invita�iei de a lua parte, și în acest an, la
manifestările organizate cu prilejul Zilei Na�ionale a României. În 2019,
decembrie înseamnă împlinirea a 101 ani de la Marea Unire, dar și a 30
de ani de la căderea regimului comunist.

Decembrie plin de semnifica�ie și emo�ie istorică
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101 de ani de la Marea
Unire și trei decenii de la
căderea comunismului



2 ADMINISTRA�IE

Voucherele sunt acordate în
cadrul programului Wifi4EU,
din care, până în prezent, s-au
derulat trei campanii de selec -
ta re a administrațiilor locale
ca r e primesc finanțare pentru
in stituirea unor puncte de
acces public și gratuit la inter -
net wireless. 

Câmpina a fost desemnată
câștigătoare în cea de-a doua
etapă, derulată în primăvara
acestui an, alături de alte 247
de localități din România și cele
3.400 selectate dintr-un total
de 10.000 de candidaturi de -
puse la nivel european. Finan -
ța rea, pentru acea etapă, a
 ajuns la nu mai puțin de 51 de
milioane de euro.

În ultimele luni, ca urmare a
acestei vești, autoritățile locale
au început demersurile pentru
utilizarea voucherului primit
prin acest program. Un pas
important a fost făcut la finalul
lunii noiembrie când Consiliul
Local a adoptat proiectul
pentru aprobarea imple men -

tării, de către Municipiul Câm -
pina, a Proiectului “WiFi4EU
Promovarea conectivității la
internet în comunitățile locale”,
conform Acordului de Grant în -
cheiat prin mecanismul inter -
co nectarea Europei (MIE)
WiFi4EU.

Cu acest prilej au fost sta -
bilite și locurile care vor fi
tran sformate în puncte de ac -
ces public și gratuit la internet
wireless: Parcul Regele Mihai I,
Parcul Turnătorie, parcul din

cartierul Slobozia, parcul din
zona adiacentă Lacului bise ri -
cii, Primăria Municipiului
Câm pina, Direcția Economică,
pasajul pietonal “La ceas” și
zona adiacentă BCR, Parcul
Durbac și Casa Căsătoriilor.

“Implementarea proiectului
presupune accesarea unei
finanțări nerambursabile de
15.000 de euro prin care se vor
achiziționa și instala echipa -
men te în punctele de acces
WiFi, finanțare care este acor -

dată numai furnizorilor de rețele
înscriși în program”, a pre cizat
raportul de spe cia litate.

Rețele finanțate prin WiFi4EU
vor fi gratuite și fără pu bli -
citate pentru o perioadă de cel
puțin 3 ani și nu vor colecta
date cu caracter personal, im -
pune programul. Finanțarea es -
te acordată numai rețelelor
care nu se suprapun cu oferte
gratuite, publice sau private,
deja existente și cu o calitate
similară în același spațiu pu -

blic. Cu alte cuvinte, echipa -
mentele nu pot fi utilizate pen -
tru dotarea unor spații în care
există deja acces gratuit la
internet wireless.

Până în 2020, sunt puse la
dispoziție 120 de milioane de
euro din bugetul UE, strict
pentru fi nanțarea echipamen -
telor nece sare în scopul de a
furniza ser vicii Wi-Fi publice
gratuite în aproximativ 8.000
de localități din toate statele
membre, Norvegia și Islanda.

Proiectul de hotărâre inițiat de
primarul Horia Tiseanu face referire la
“aprobarea documentației tehnico-
economice (faza S.F.) și a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investiţii  «Automate de
taxare parcare»“. Conform documen tu -
lui, investiția se ridică la 282.865,96 de
lei, fără TVA, din care în jur de 23.000 de
lei, adică mai puțin de 10%, va însemna
bugetul alocat pentru montaj.

Investiția urmărește desconges tio -
narea traficului din zonele vizate prin li -
mi tarea timpilor de staționare, ex ploa -
tarea eficientă a domeniului public, ob -
ținerea de venituri din taxele de parcare
aplicate proporțional cu timpul de sta -
țio nare, reglementarea situației rive -
ranilor în privința parcării, reducerea
poluării aerului,  a poluării fonice și
creșterea calității vieții în municipiul

Câmpina, așa cum detaliază referatul de
aprobare care a însoțit proiectul.

Durata realizării investiției va fi de
șase luni.

Odată adoptat proiectul, autoritățile
locale pregătesc licitația. “Urmează să
demarăm procedura de achiziție publică
pentru automate de parcare și sistemul
informatic aferent acestora. Nu va fi
vorba numai despre echipamentele în
sine, ci despre un sistem întreg“, a ex plicat
primarul municipiului, Horia Tiseanu.

“Timpul necesar găsirii unui loc de
parcare creşte exponenţial odată cu
gradul de motorizare şi al nevoilor de
de  plasare a cetăţenilor, conducând im -
plicit la creşterea la creşterea poluării
me diului urban şi la congestii în trafic.
Din scenariile studiate privind ampl a -
sarea automatelor de parcare, se
propune cel prin care se vor amplasa 5

automate de parcare, independente
energetic (panouri solare) şi asigurarea
echipamentelor software şi a echipa -
men telor pentru control asociate.  După
parcarea autovehicului, plata tarifului
de parcare se face într-una din ur -
mătoarele variante:

- Utilizând automatul de taxare aso -
ciat fiecărei zone (monede și bancnote);

- Utilizând plată prin SMS.

- Utilizând aplicaţia e-parking (plată
prin card sau portofel electronic)”, se
menționa în raportul de specialitate
anexat proiectului.

Întreaga achiziție se referă la cinci
automate de taxare, două telefoane
pentru controlori, aplicație de activare
servicii bancare, management soft,
aplicație de mobil pentru utilizatori și o
aplicație pentru controlori.

Undă verde pentru montarea de automate
de taxare în parcările din municipiu

Finan�are europeană pentru
acces gratuit la internet, 
în 10 puncte din municipiu

Câmpina se numără

printre cele

aproximativ 600 de

localită�i din România

care primesc, de la

Comisia Europeană,

vouchere în valoare de

15.000 de lei, pentru

achizi�ia de

echipamente pentru

furnizarea gratuită de

internet wireless în

spa�ii publice.

Consiliul Local și-a dat acordul, la finalul lunii  octombrie,

pentru montarea de automate de taxare în mai multe

parcări cu plată din municipiul Câmpina.



ADMINISTRA�IE 3

Consiliul Național de Solu -
țio nare a Contestațiilor a dat
ver dictul în cazul contestației
de puse după procedura de atri -
buire, astfel că licitația a putut fi
declarată încheiată. Pe 25 no -
iem brie a fost predat ampla sa -
mentul către constructor, iar
ordinul de începere a lucrărilor
va fi emis îndată ce condițiile
me teo vor permite organizarea
șantierului.

În acel moment vor putea
începe reparațiile și reabilitarea
pe un prim tronson, până la in te r-
secția cu str. Republicii, a a -
nunțat conducerea Primăriei
Câm pina. Restul drumului va fi

realizat într-o a doua etapă, du -
pă introducerea canalizării pe
porțiunea până la podul de la
Telega.

Primarul municipiului, Horia
Ti seanu, s-a declarat optimist că
lucrurile vor merge ca la carte,
arătând că societatea care a
câști gat licitația pentru reabili ta -
rea străzii Calea Doftanei este
aceeași care lucrează la cana -
lizare. Prin urmare, nu ar trebui
să existe niciun fel de piedici, iar
echipele să se coordoneze foarte
bine.

Investiția totală pentru re pa -
rații și reabilitare, pe Calea Dof -
tanei, se ridică la 10.638.122,89
de lei, cu tot cu TVA, față de
12.144.252,907 de lei, inclusiv
TVA, suma estimată în docu men -
tația întocmită pentru acest pro -
iect și aprobată de Consiliul
Local Câmpina acum un an și
jumătate. Diferența rezultă din
oferta, sub valoarea estimată, ve -
ni tă din partea firmei câștigă toare.

“Calea Doftanei din muni ci -
piul Câmpina, ce face obiectul
lucrării, este un drum public
asfaltat format între B-dul Carol
I și podul peste râul Doftana, la
ieșirea din municipiul Câmpina,
spre comunele Telega și Brebu,
împărţit pe mai multe tronsoane,
conform inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public
al Municipiului Campina. Tere -

nul care urmează a fi afectat cu
lucrările de reabilitare a arterei
rutiere Calea Doftanei se află în
administrarea Consiliului Local
al Municipiului Câmpina. Su -
pra fața totală a carosabilului
 este de 77.792 mp, cu lungime
totală de 3.491,00 m, lungime
totală trotuare de 6.716,00 m,
suprafață totală trotuare de
22.482,00 mp, suprafață spații

verzi aferente trotuarelor de
2.050,00 mp. Calea Doftanei
prezintă o stare avansată de de -
gradare, necesitând lucrări de
reabilitare, pentru realizarea
unui confort optim pentru tra -
ficul auto și circulația pieto na -
lă”, se arăta în expunerea de mo -
tive atașată proiectului pentru
actualizarea indicatorilor teh -
nico-economici.

Încep lucrările de reabilitare
pe Calea Doftanei

Administra�ia locală a

predat, la finalul lunii

noiembrie,

amplasamentul către

constructorul care a

câștigat licita�ia pentru

proiectul de repara�ii și

reabilitare a străzii

Calea Doftanei, o

lucrare de amploare cu

o valoare totală de

peste 10 milioane de lei.

Lucrările la canalizare vor fi oprite,
pe durata sărbătorilor

Lucrările derulate la rețeaua de ca na lizare a municipiului
Câmpina, derulate de Hidro Prahova, s-au încheiat pe sec torul
între sensul giratoriu de la Fibec și str. Golești, pe Bd. Carol I.

În ceea ce privește lucrările desfășurate pe ramura care începe
cu str. Mihail Kogălniceanu, reprezentanții Primăriei Câmpina au
a nunțat că acestea vor fi întrerupte pe du rata sărbătorilor de
iarnă, după ce șan tierul va ajunge la intersecție cu Bd. Republicii,
astfel în cât intervențiile să nu îngreuneze cir culația ținând cont
că, pe final de an, tra fi cul va fi destul de aglomerat.

La începutul anului viitor, firma angajată de Hidro Prahova va
re lua lucrările pe str. Republicii și va con tinua cu intervențiile pe
Calea Doftanei.

Strada Tine re tului a fost, în sfârșit, reabi li tată.
Lucrarea a inclus nu numai reparații, ci și
trasarea de marcaje rutiere.

“Construc torul a lucrat fără probleme și ia tă
că s-a re ușit realizarea a cestei lucrări pe care,
știm foar te bine, lo cui torii, și cei care trec prin
zonă, o aș tep tau de multă vre me. Strada Tine re -
tului avea pro bleme, a fost apoi deterio rată și în
urma să pă turilor la schim barea con duc tei de
apă”, a declarat vice primarul mu nici piului,
Adrian Pițigoi. A cesta a menționat că investiția a
fost realizată cu fonduri de la buge tul local.

Recepția lucrării a fost făcută pe 28 oc tom -
brie.

Strada Tineretului a fost asfaltată
Strada Tineretului din Câmpina a

fost asfaltată, în luna octombrie.

Lucrarea a inclus reabilitarea

carosabilului, dar și trasarea de

noi marcaje rutiere. investi�ia

ridicându-se la 162.896 de lei,

fără TVA.  
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Festivalul de Teatru “Mircea Albulescu”

Între 30 octombrie și 3 no -
iembrie, Teatru Proiect Câm -
pina a adus pe scena Casei de
Cultură “Geo Bogza”, cu prilejul
unei noi ediții a Festivalului

“Mir cea Albulescu”, spectacole
de excepție și trupe talentate,
într-o combinație care a confir -
mat valoarea deja faimosului
eve niment găzduit, în fiecare

toamnă, de municipiul praho -
vean.

Câmpinenii au aflat cum
“In teresul poartă fesul”, de la
actorii trupei “Teatrelli”, și au
ad mirat “Parada” echipei de la
Tea trul “Tudor Vianu” din
Giur giu. 

Teatrul “Stela Popescu” din
Bu curești a adus, la Câmpina,
spectacolul “Ceapa”, iar actorii

de la Teatrul “Sică Alexan dres -
cu” din Brașov au jucat pe
scena Casei de Cultură “Geo
Bogza” piesa “Prins în plasă”

Seara de gală a adus, la
Câmpina, spectacolul “Hagi Tu -
dose” al Teatrului Metropolis.

În cadrul Festivlului, Teatrul
din Giurgiu a primit premiul
pentru “Cel mai bun spectacol”.
“Cel mai bun actor” a fost

desemnat Mihai Bica, de la
Teatrul “Sică Alexandrescu” din
Brașov, iar diploma pentru
“Cea mai bună actriță” i-a re -
venit Rodicăi Popescu Bitănes -
cu (“Teatrelli” - București).

Evenimentul a fost orga ni -
zat cu sprijinul Primăriei și
Consiliului Local Câmpina care
au alocat, în acest scop, suma
de 60.000 de lei.

Câmpina a îmbrăcat straiele
de sărbătoare

Colindătorii au ajuns la Câmpina în seara de Sf. Andrei. Centrul orașului a
răsunat de cântecele și urările micilor artiști de la  “Mugurași de primăvară”,
îndrumaţi de profesor Alice Botoacă și de la “Micii melomani”, pregătiţi de
profesor Ruxandra Brezeanu (Clubul Copiilor).

Spectacolul a avut loc cu prilejul aprinderii iluminatului ornamental în
municipiu și a marcat, de fapt, startul evenimentelor dedicate sărbătorilor de
iarnă. Luminițele s-au aprins la finalul numărătorii rostite de primarul
municipiului, “acompaniat” de copiii prezenți în număr mare, în ciuda frigului.

La momentul festiv a luat parte și o delegație a orașului Sângerei, din
Republica Moldova, condusă de Arcadie Covaliov și sosită la Câmpina pentru
a le transmite românilor și câmpinenilor, în special, un mesaj cu prilejul Zilei
Naționale.

Moşul va petrece la Câmpina
săptămâna dinaintea Ajunului

Copiii din Câmpina au întâlnire, și în acest an, cu cel mai îndrăgit moș. Înainte
de a pleca prin lume, Moș Crăciun va face un popas de o săptămână în centrul
municipiului prahovean, unde îi va aștepta pe cei mici să le ofere un mic dar.

Acțiunea “Vis de iarnă cu Moș Crăciun” este o inițiativă derulată prin Casa de
Cultură “Geo Bogza”.  Moșul va fi prezent în Parcul Regele Mihai I în fiecare seară,
între 18 și 23 decembrie, cu sania lui frumos împodobită și alături de personaje de
poveste: Omul de Zăpadă, renii și spiridușii. El va pregăti, pentru fiecare copil care
va trece să-l vadă, câte un cadou dulce.

În acest an, Primăria Câmpina a ținut să-i vină în ajutor și i-a oferit un sprijin
de 6.000 de lei, din bugetul local, pentru cumpărarea darurilor pe care Moșul le va
oferi micilor câmpineni.

Noiembrie a adus, la Câmpina, cel mai
așteptat eveniment cultural al toamnei
Cinci seri, cinci piese, sute de câmpineni iubitori

de teatru ferici�i după ce au avut bucuria să fie

spectatori în cadrul celei de-a VII-a edi�ii a

Festivalului “Mircea Albulescu”.
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Pentru prima dată, manifes -
tă rile dedicate Zilei Naționale a
Ro mâniei au avut loc în Parcul
Trandafirilor, în apropierea
stră zii 1 Decembrie 1918, fiind
des chise cu intonarea imnului
național de către Livia Pisăliță,
elevă în clasa a V-a la Școala
Cen trală, și ceremonialul reli -
gios oficiat de un sobor de
preoți condus de părintele pro -
toiereu Grigore Melnic.

Mesajul transmis câmpi ne -
nilor de primarul municipiului,
Horia Tiseanu, de Ziua  Națio na -
lă a României, a fost o trimitere
la semnificația istorică a zilei de
1 Decembrie și a datelor istorice
de pe final de an. 

“Ziua de 1 Decembrie 1918
în cununează lupta românilor
tran silvăneni pentru Unitate Na -
ţio nală şi marchează momentul
făuririi României Mari, situân -
du-se în continuarea preceden -
telor acţiuni unioniste ale fra -
ţilor din Basarabia, la 27 martie
1918, şi Bucovina, la 28 no -
iembrie 1918. La 1 Decembrie
1918 Adunarea Naţională de la
Alba Iulia, constituită din 1.228
de delegaţi şi sprijinită de peste
100.000 de români veniţi din
toa te colţurile Ardealului şi
Banatului, a adoptat o rezoluţie
în care este atestată unirea
tuturor românilor din Transilva -
nia şi Banat cu România. 1 De -

cembrie este ziua în care putem
dovedi că ne preţuim istoria şi
suntem mândri de ea, împăr tă -
şind aceleaşi valori naţionale şi
aceeaşi dorinţă: binele ţării
noastre! Este ziua în care dorim
să privim împreună spre viitor,
să ne mândrim cu sângele de ro -
mâni, să fim mai buni, mai uniţi,
să respectăm şi să păstrăm
valorile şi tradiţiile pentru care
strămoşii noştri au luptat şi pe
care ni le-au lăsat moştenire”, a
transmis primarul Horia Tiseanu.

Acesta a reamintit că anul
2019 a fost declarat de preşe -
din tele Klaus Iohannis „Anul
omagierii victimelor comunis -
mului”. “Anul acesta se împli -
nesc 30 de ani de la eveni -
mentele din decembrie 1989. 22
decembrie este Ziua Victoriei
Revoluţiei Române şi a Libertăţii,
este ziua în care aducem un
omagiu tuturor luptătorilor pen -
tru recâştigarea libertăţii. Tre -
buie să-i omagiem pe cei care s-au
sacrificat în numele valorilor
care guvernează societatea de
astăzi, să contribuim la con stru -
irea memoriei unei societăți
puternice, bazate pe egalitate și
dreptate”, a continuat edilul,
prezent la manifestații alături de
viceprimarul Adrian Pițigoi, de -
putatul Cătălina Bozianu, se -
cretarul Primăriei, Elena Mol -
doveanu, administratorul public

al municipiului, Remus Bădu les -
cu, consilierii județeni Rodica
Pa puc și Marian Nistor, mai
mulți consilieri locali, dar și
reprezentanți ai direcțiilor și
serviciilor din Primăria Câm pina.

Cu toții au privit, alături de
câm pinenii prezenți la eveni -
ment, parada militară, punctul
cul minant al ceremoniilor spe -
cifice acestei zile. În acest an, au
defilat pe Bd. Carol I jandarmi,
pompieri militari, polițiști locali,
dar și elevi ai Colegiului Militar
Național “Dimitrie Cantemir” din
Breaza.  

În cadrul ceremoniilor din 1
De cembrie, au fost depuse co -
roane de flori, la Monumentul E -
roilor Câmpineni din Războiul
de Întregire Națională, din partea
Primăriei și Consiliului Local
Câm pina, Poliției municipiului
Câm pina, Detaşamentului 7 Jan -
darmi Câmpina, Detaşamentului
de Pompieri militari Câmpina,
Spitalului Municipal Câmpina,
Spitalului de Psihiatrie Voila,

Filialei Câmpina a Asociaţiei
Naționale a  Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere pro ve nite
din MApN, Sucursalei Ca dre lor
Militare în Rezervă şi în Re -
tragere provenite din MAI,
partidelor politice PNL, PSD,

PMP, USR, și Partida romilor -
Pro Europa, unităților de învă -
țământ din municipiu, Asociaţiei
Pensionarilor din Câmpina, Fun-
dației ZAMOLXES, Fundației ME-
DIS, SC CAMERON, SC FLORI CON
SALUB  și Băncii Transilvania.

Decembrie plin de semnifica�ie și emo�ie istorică

101 de ani de la Marea Unire și trei
decenii de la căderea comunismului
Luna decembrie este una cu o încărcătură
istorică specială pentru poporul român.
Înfruntând lapovi�a și temperaturile scăzute,
numeroși câmpineni, de toate vârstele, au
răspuns invita�iei de a lua parte, și în acest an,
la manifestările organizate cu prilejul Zilei
Na�ionale a României. În 2019, decembrie
înseamnă împlinirea a 101 ani de la Marea
Unire, dar și a 30 de ani de la căderea regimului
comunist.



6 ADMINISTRAŢIE

Noul cimitir din cartierul
Slobozia ar fi trebuit să fie gata
în vara acestui an. Ritmul în ca -
re primii câștigători ai licitației
au tratat această investiție a
dus, însă, în toamna lui 2018, la

rezilierea contractului. “Se mai
întâmplă ca firmele care câștigă

contrac tul de achiziție să nu
lucreze într-un ritm cores -

punzător. O da tă ce au câștigat
procedura, noi suntem obligați
să semnăm con tractul cu
societățile res pec  tive, iar după
aceea ne chi nuim să le aducem
pe calea cea bună. În unele
cazuri iată că nu se poate.
Societatea nu lucra, avea
perioade mari în care du cea
lipsă de personal. Deși au
trecut doi ani de la începerea
lucrărilor, stadiul de realizare
este foarte mic“, explica, la mo -
mentul respectiv, primarul mu -
nicipiului, Horia Tiseanu.

În septembrie 2019 a fost
re luată procedura de achiziție
pen tru restul de executat, la final
încheindu-se, cu o nouă socie ta -
te, un contract în valoare de

1.611.892 de lei, fără TVA.
Potrivit repre zen tanților admi -
nistrației local e, în momentul de
față se lu crează la corpul ad -
ministrativ, capelă și poartă.

Cimitirul “Lumina” va dis -
pu ne de 3.440 mp de alei, 1.315
mp pentru suprastructura par -
că rii, capelă și corpuri admi -
nis trative pe o suprafață de
aproximativ 300 mp, 718 metri
liniari de grad și aproape 4.500
de loturi pentru înhumare.

În același timp, și în ci mi -
tirul uman Bobâlna sunt în de -
ru lare lucrări de renovare a ca -
pelei. Pâ nă acum au fost tur -
nate fun dațiile, iar în prezent s-
a trecut la realizarea armăturii
și a zi dăriei.

Primăria Câmpina a solicitat Dis -
tri gaz să asfalteze de urgență stră zile
Frații Golești și 1 Decembrie, după
lu crările derulate aici de echipele
societății, pentru modernizarea re țe -
lei de gaze. Intervenția era cu atât mai
im portantă și trebuia făcută imediat
cu cât, în această perioadă, au loc
lucrări pe Bd. Carol I, iar străzile
secundare sunt foarte importante la
pre luarea tra ficului de pe artera
centrală.

Lucrările de asfaltare s-au derulat
în luna octombrie.

Solicitarea înaintată de Primăria
Câmpina către Distrigaz a avut la ba -
ză prevederile HCL 111/2017, con -
form că rora “solicitantul/be ne fi cia -
rul avi zu lui de spargere este res pon -
sabil pen tru refacerea siste mului ru -
tier la for ma iniţială şi în termenul
sta bilit prin aviz independent de mo -
dul în ca re a încredinţat lucrările de
refacere a carosabilului.”

Au fost reluate lucrările la
cimitirul uman “Lumina”
La un an de la

rezilierea contractului

cu constructorul

desemnat anterior, la

cimitirul uman Lumina

din Câmpina au fost

reluate, în această

toamnă lucrările, cu o

nouă societate.

Străzile Fraţii Goleşti şi 1 Decembrie, asfaltate
de urgenţă după lucrările la reţeaua de gaze
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Investiția, realizată de la bu ge tul
local, s-a ridicat la 570.000 de
lei, cu tot cu TVA.

“ Sistemul de canalizare din
zo na intersecţiei este într-o
stare teh ni că necorespun -
zătoare, îngreu nând desfăşu ra -
rea în condiţii op time, de sigu -
ranţă şi confort, a traficului
rutier şi pietonal, pe timpul
perioadelor cu ploaie. Sis temul
existent este inadecvat prelu -
ării apelor pluviale şi a ape lor
provenite din zonele înalte în -
vecinate, aici existând şi nu -
meroase izvoare de su pra faţă,
si tuaţie ce a condus şi la cre -
area unei zone mlăştinoase la
amplasamentul studiat. Este
necesar să fie rezolvată pro ble -
ma existenta, prin executarea
lucrărilor specifice de preluare
a apelor pluviale din acea zonă
şi deversarea acestora către e -
misar, printr-un sistem de ca -
nalizare pluvială şi rigole, în
ve derea asigurării condiţiilor
opti me necesare desfăşurării
tra ficului către zona de agre -

ment şi către locuinţele şi spa -
ţiile publice existente în aceas -
tă parte a municipiului”, arăta
primarul Horia Tiseanu în ex -
punerea de motive pe care a
ata șat-o, anul trecut, proiec -
tului de hotărâre inițiat, privind
aprobarea documentației teh -
nice de către Consiliul Local.

Lucrarea a constat în rea -
lizarea unei rețele de drenuri
sub terane pentru colectarea
ape lor din zona izvorului exis -
tent și din zona adiacentă, ur -
mând ca o parte dintre acestea
să fie preluată și de rigolele
dru  mului existent. Deoarece în
vecinătate nu există rețea de
ca nalizare pluvială, care să
dirijeze apele în exteriorul
zonei, s-a decis colectarea cu
ajutorul unui canal nou, mo -
dernizarea celui exis tent și rea -
lizarea unui sistem de drenare
și canalizare cu evacu area apei
pluviale în pârâul Câmpinița.

Investi�ie de aproape
800.000 de lei pentru un
sistem de colectare a apelor
pluviale în zona Muscel

În luna octombrie a
fost finalizată și
recep�ionată lucrarea
derulată pentru
realizarea unui sistem
de colectare a apelor
pluviale la intersec�ia
străzilor Drumul
Taberei - Ion Heliade
Rădulescu și Muscel. 

Autoritățile locale din Câmpina au făcut, la finalul lunii octombrie, recepția lu -
crărilor realizate pe str. Bobâlna.

Reabilitarea străzii Bobâlna, o alternativă la Calea Doftanei, a costat 2.183.757,44
de lei, inclusiv TVA, ceea ce a adus o economie semnificativă la bugetul local. Indi -
catorii tehnico-economici, aprobați de Consiliul Local în primăvara anului trecut,
estimau o investiție de 4,4 milioane de lei, dar oferta declarată câștigătoare, în urma
licitației, a permis atribuirea contractului pentru o valoare mult mai mică.

“A fost finalizata lucrarea de modernizare a străzii Bobâlna. A costat aproape 2,2
milioa ne de lei și are toate atributele unui drum modern: marcaje, indicatoare de cir -
cu laţie, rigole în care s-au plantat platani, arbori care atunci când vor creşte vor da
aspectul unei străzi elegante. Atât cât a fost spaţiu, s-a realizat şi o parcare vizavi de
cimitir. Sper că am răspuns cerinţelor conducătorilor auto campineni şi nu numai”,
a declarat primarul municipiului, Horia Tiseanu.

Economie substanţială şi un rezultat exemplar,
în urma lucrărilor de pe str. Bobâlna 
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Centenar  la Colegiul Na�ional “Nicolae Grigorescu”

Centenarul Colegiului Națio -
nal “Nicolae Grigorescu” a fost
ce lebrat sub deviza „100 de ani
de excelență în educație” și, cum
de altfel era și firesc, a reunit ca -
dre didactice și elevi care contri -
buie, în prezent, la performa n țe le
înregistrate aici, dar și pe mulți
dintre cei care, din postura de
dascăli sau învățăcei, și-au lăsat
amprenta asupra istoriei pline
cu rezultate remarcabile a uni -
tății de învățământ.

“În urmă cu 100 de ani, în 15
octombrie 1919, își deschidea
porțile un gimnaziu de băieți.
Era prima școală de acest tip de
pe Valea Prahovei, iar deschi de -
rea ei era rezultatul eforturilor
de puse de un grup de oameni
ini moși de aici din zonă. (...)
Școala a funcționat inițial cu trei
clase, la care s-au adăugat încă
două, pentru care părinții au
plătit taxă. Atât de mare era inte -
resul, la vremea aceea. Părinții
nu s-au mulțumit doar cu un
gim naziu, au continuat demer -
su rile, iar din anul 1920 s-a în -
ființat și o clasă de liceu. (...) Au
fost și momente grele: criza eco -
no mică din 1929 - 1933, cutre -
mu rele din 1940 și 1977, Al

Doil ea Război Mondial. Dar
școala a rămas în continuare o
instituție reprezentativă pentru
o raș și pentru județ”, a spus prof.
Roxana Stan, directorul C.N.
“Nicolae Grigorescu”, mulțumin -
du-le deopotrivă, dascălilor,
părinților, elevilor, comunității și
autorităților locale, tuturor celor
care de-a lungul vremii s-au
implicat “ca această școală să
existe în continuare și să fie o
unitate de învățământ cu tradiție
și rezultate deosebite“. Întâm pla -
rea face ca aceasta să fie, așa
cum a mărturisit în discursul
sus ținut cu prilejul Cente na ru -
lui, strănepoata primului direc -
tor al școlii.

“Ca fost elev al Liceului Ni -
colae Grigorescu, aș putea să a -
duc în fața dumneavoastră foar -
te multe amintiri, așa cum pot
face toți cei care au absolvit li ce -
ul aici. Aș vrea să fac, totuși, o
scurtă comparație, între vre -
murile în care am absolvit eu,
acum 43 de ani, și vremurile con-
temporane. Clasa din care fă -
ceam parte, clasa specială de
Ma tematică, a avut 25 de elevi,
iar toți au intrat la facultate. În
acest an, Alexandra Buzățoiu a

luat nota 10 la Bacalaureat. Deși
toate liceele, școlile generale și
grădinițele din Câmpina sunt
valoroase, Colegiul Național «Ni-
 co lae Grigorescu» are cele mai
bune rezultate, prin elevii care
duc cu onoare numele mu -
nicipiului Câmpina în țară și în
străinătate. Astăzi, vizitând li -
ceul, vizitându-mi fosta clasă,
dar mai ales vizitând laboratorul
de Robotică am înțeles că avem
viitor. Vă felicit pe toți pentru că
reușiți să duceți, la cel mai înalt
nivel, pregătirea în învățământul
câmpinean” a fost mesajul tran -
smis, la ceas aniversar, de pri -
marul municipiului, Horia Ti -
sea nu.

Alături de edil, la eveni men -
tul din 15 octombrie au mai fost
prezenți reprezentanți ai Inspec -
toratului Școlar Județean, dar și
ai administrației locale, respectiv
viceprimarul Adrian Pițigoi, di -
rec torul Poliției Locale, Marius
Vi  șan, consilierii personali ai
pri  marului, Ioana Bumbăcea și
Ma  rian Dulă, precum și con -
silieri locali. 

Cu prilejul sărbătoririi Cen -
te na rului, în holul de marmură
al colegiului a fost dezvelită o
placă aniversară, iar ceremoniile

au inclus și o slujbă Te Deum
oficiată de părintele conf. dr. Da -
vid Pestroiu, consilier epar hial
al Arhiepiscopiei Bucureștilor,
părintele Mihail Spătaru, ins -
pector de Religie în cadrul ISJ
Pra hova, și părintele Grigore
Melnic, protopop al Protoieriei
Câmpina. „Această unitate de
învățământ este un adevărat
templu de cultură și de educație
care a format multe generații de
elevi, ce au reprezentat și repre -
zintă cu deosebită cinste mu ni -
cipiul Câmpina”, a fost mesajul
transmis, la Câmpina, la zi de
sărbătoare, chiar de Preafe -
ricitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, prin
delegatul său la ceremonie.

Cel mai emoționant moment
al evenimentului a fost, însă,
întâlnirea între generații, care a
inclus prezentarea de costume
de epocă, organizarea unui mu -
zeu al promoțiilor din ultimii 50
de ani și realizarea unei capsule
a timpului cu mesaje de la actua -
la generație pentru viitorii elevi
ai colegiului câmpinean.

Impresii și mesaje pentru
echipa de la C. N. “Nicolae Gri -
gorescu” au fost  înscrise, de
oas  peți, în Cartea de Onoare a

co legiului. 
Sărbătorirea Centenarului a

marcat și finalizarea proiectului
“100 de ani împreună“, în cadrul
căruia au fost realizate mono grafia
liceului, o ediție aniver sară a re -
vistei școlii și tablouri pe canvas
cu imagini din istoria liceului.

Proiectul a beneficiat, în baza
Legii 350/2005, de o finanțare
de aproape 14.000 de lei de la
bu getul local, fiind susținut și de
Asociația Părinților și Elevilor
din Co legiul Național “Nicolae
Gri go rescu”.

Foto: Vlad Pahon�u pentru Asocia�ia Părin�ilor și Elevilor din CNNG

100 de ani de EXCELEN�Ă în EDUCA�IE
2019 este un an cu totul special pentru actualii
și foști elevi și dascăli ai Colegiului Na�ional
“Nicolae Grigorescu”, cel mai cunoscut liceu din
jumătatea nordică a jude�ului și unul dintre cele
mai bune din Prahova. Colegiul câmpinean a
împlinit 100 de ani, iar evenimentele dedicate
Centenarului au atins punctul culminant pe 15
octombrie.

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina

Colegiul Na�ional «Nicolae Grigorescu» are
cele mai bune rezultate, prin valoarea

elevilor care duc cu onoare numele municipiului
Câmpina în �ară și în străinătate. Vă felicit pe to�i
pentru că reuși�i să duce�i, la cel mai înalt nivel,
pregătirea în învă�ământul câmpinean.

“

Roxana Stan, directorul
CNNG Câmpina

În urmă cu 100 de
ani, în 15 octom -
brie 1919, își des -

chidea por�ile un gimnaziu
de băie�i. Era prima școală
de acest tip de pe Valea
Prahovei, iar deschiderea
ei era rezultatul eforturilor
de puse de un grup de oa -
meni inimoși de aici din
zonă. Le mul�umesc celor
care s-au implicat, de-a
lun gul vremii, ca această
școală să existe în conti -
nuare și să fie o unitate de
învă�ământ cu tradi�ie și
rezultate deosebite.

“
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Delegația din Câmpina a fost
condusă de primarul Horia Ti -
sea nu, care, pe 18 octombrie, a
avut o întâlnire cu omologul său
din Katerini, Koukodimos Kons tan-
tinos. Vizita a fost posibilă da to -
rită colaborării autorităților din
mu nicipiul prahovean cu pre -
şedintele Uniunii Elene din Ro -
mâ nia, dr. Dragoş Gabriel Ziso -
pol, și s-a derulat în prezența lui
Sergiu Nistor, consilier prezi -
denţial în domeniul culturii, și a
lui Aledin Amet, subsecretar de

stat la Departamentul Guver -
namental pentru Relaţii Interet -
nice. Iar deplasarea în Grecia  s-a
dovedit una fructuoasă. 

Primarii celor două localități,
Câmpina și Katerini, au vorbit
despre perspectivele de dezvol -
tare economică în turism și cu
privire la accesarea de fonduri
eu ropene. Autoritățile din Câm -
pina sunt deschise la o cola bo -
rare cu orașul Katerini, o desti -
nație turistică elenă renumită și

vizitată, numai anul acesta, de
aproximativ 100.000 de români. 

În plus, cei doi edili au des -
coperit, pe parcursul discuțiilor,
că între localitățile pe care le
reprezintă se pot dezvolta relații
de prietenie și colaborare în do -
menii de interes comune la ni -
velul acestora. De altfel, la finalul
întâlnirii, Horia Tiseanu și Kou -
ko dimos Konstantinos au sem -
nat un protocol prin care și-au
luat angajamentul să facă de mer-
 suri către consiliile locale, în
vederea inițierii procedurii pen -
tru încheierea Acordului de co -
operare și înfrățire. Primarul din
Câmpina i-a și adresat omo lo -
gului său invitația de a face o
vizită în municipiul prahovean.

Cu prilejul deplasării în Gre -
cia, delegația câmpineană a e -
fec tuat și o vizită de lucru la
Con sulatul General al României
din Salonic, unde a fost primită
de Consulul General şi Secre ta -
rul Economic. Autoritățile din
mu nicipiul prahovean au anun -

țat că la discuţii a participat şi
primarul oraşului Drama, care a
subliniat că în localitatea pe care
o conduce se dezvoltă industria
viticolă şi în apropiere există o
importantă carieră de marmură
dorind să participe la înfiin ţa rea
unui parc industrial grecesc în
apropierea Câmpinei.

“Ne dorim ca întâlnirile din
Grecia, de la Primăria Katerini şi

de la Consulatul General al Ro -
mâniei la Salonic, să poată duce
la construirea unor relaţii cu co -
munităţi din Grecia, la spriji -
nirea românilor stabiliţi în zonă
şi totodată  la dezvoltarea muni -
cipiului Câmpina din punct de
vedere economic şi turistic”, au
transmis reprezentanții Pri mă -
riei Câmpina, la finalul acestor
vizite.

Documentul face referire la
proiectului ”Construcția unui
teren de joacă pentru copii”,

pro pus de Cahul, și aprobă o
finanțare de la bugetul local al
municipiului Câmpina, în va -

loa re de 40.000 de lei (163.984
de lei moldovenești), pentru
realizarea acestui obiectiv.

Autoritățile din Cahul se
obli gă, prin acest acord, să res -
pecte destinația sumei acordată
în baza acordului de finanțare
și să o utilizeze exclusiv pentru
implementarea proiectului a -
min  tit, prezentând rapoarte de
jus tificare a cheltuielilor afe -
ren te acestuia. Banii rămași ne -

cheltuiți vor fi restituiți la bu getul
local al municipiului Câm pina. 

O delegație din partea ad mi -
nistrației câmpinene a făcut,
recent, o deplasare la Cahul, un -
de autoritățile locale au iden -
tificat deja terenul pe care ur -
mea ză să fie amenajat noul loc
de joacă. 

Demersuri pentru înfră�irea
municipiului Câmpina cu
orașul Katerini, una dintre
sta�iunile celebre ale Greciei

O delega�ie a

municipiului Câmpina

s-a aflat în Grecia, în

perioada 17 - 20

octombrie, într-o vizită

care s-a concretizat

prin realizarea

primelor demersuri în

vederea înfră�irii celor

două localită�i.

Sprijin pentru fraţii din Republica Moldova

Municipiul Câmpina contribuie la amenajarea
unui loc de joacă pentru copiii din Cahul
Consiliul Local a adoptat, la propunerea primarului  Horia Tiseanu,

hotărârea privind aprobarea unui acord de finan�are între municipiul

prahovean și Cahul (Rep. Moldova), cu care Câmpina este înfră�ită din

decembrie 2018.



Deșeurile menajere trebuie se -
lectate, înainte de a fi aruncate, ele
împărțindu-se în fracția uscată
(de șeuri reciclabile) și fracția
ume dă (deșeuri reziduale, restul du pă
selectarea deșeurilor reci cla bile).

Colectarea selectivă la

bloc

În cazul blocurilor, inclusiv la
cele prevăzute cu cameră de
precolectare, deșeurile reciclabile
vor fi depozitate de locuitori la

cea mai apropiată platformă de
pre colectare, în containerele per -
so nalizate, colorate distinct. Prin
de șeuri reciclabile se înțeleg ma -
teriale recum pet-uri, carton, hâr -
tie, maculatură, deșeuri metalice
(doze, cutii de conserve), sticlă.

Deșeurile menajere vor fi co -
lec tate în containerele pentru de -
șeuri amplasate în cadrul platfor -
mei de precolectare sau în camera
de precolectare.

Autoritățile au anunțat că “la
fiecare platformă de precolectare
se va afișa lista blocurilor care
de pun deșeurile la acea platfor -
mă. În cazul în care la platforme
se vor depune deșeuri menajere
a mestecate cu deșeuri reciclabile,
ta riful aplicat va fi penalizator
pen tru toate blocurile arondate
res pectivei platforme”.

Colectarea selectivă la
case

În cazul locuințelor individua -
le, deșeurile reciclabile se vor
colecta în trei saci semitrans pa -
renți (doi galbeni și unul verde),
personalizați, care vor fi puși la

dispoziție de operatorul de salu -
britate. În sacii galben vor fi intro -
duși deșeuri din ambalaje de
plastic, metal sau hârtie/carton, în
timp ce sacul verde va fi folosit
pen tru colectarea deșeurilor și
ambalajelor din sticlă.

Sacii plini vor fi depuși la li -

mita proprietății, cei galbeni ur -
mând să fie colectați în a doua și
a patra sâmbătă din lună, iar cei
verzi în a patra sâmbătă din lună.

Deșeurile menajere vor fi co -
lec tate, în cazul locuințelor in di -
viduale, în pubele și vor fi ridicate
conform programului stabilit deja
pentru fiecare stradă în parte.

“În cazul în care în pubele se vor
depunedeșeuri menajere ames tecate
cu deșeuri reciclabile, tariful
aplicat va fi unul pe na li zator”, i-
au avertizat autoritățile locale pe
câmpinenii care lo cuiesc la casă.

Colectarea deșeurilor
volumi noase și a celor
provenite din construc�ii

Această categorie va fi colec -
tată în trei containere metalice
per sonalizate, două gri (pentru
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Continuă campania de informa
cu privire la colectarea selectiv
Câmpina trece la colectarea selectivă a deșeurilor, pentru a se
alinia cerin�elor europene. Procedura a început, dar în paralel
continuă și campania de informare a cetă�enilor, cu privire la
acest proces, importan�a sa și tarifele de salubritate practicate
în contextul colectării selective a deșeurilor.

În contextul obligației im pu -
se la nivelul fiecărui stat al
Uniunii Europene, de a imple -
menta sisteme de colectare se -
parată pen tru obținerea a cel
puțin patru materiale din de -
șeurile generate (hârtie, plastic,
metal și sticlă), respectiv a celei
de a recicla, pâ nă în anul 2020,

cel puțin 50 % din cantitatea de
asemenea de șeuri generate în
gospodăriile po pulației, Pri -
măria Câmpina a încheiat, re -
cent, cu SC GREEN POINT MA -
NAGEMENT SA Bucu rești, un
protocol de colaborare pentru
implementarea unui sis tem
integrat de colectare și va lo -

> CONTAINERUL ALBASTRU este destinat deșeurilor de hârtie
și carton. În acesta se colectează pungi de hârtie, cutii de carton
și maculatură, toate uscate și pe cât posibil împăturite, pentru
economisirea spațiului. Nu se depun în acest container hârtie și
carton contaminate sau care conțin reziduuri de mâncare,
șervețele și prosoape de hârtie folosite, hârtie de ambalat
lucioasă, hârtie de ambalat cerată.

ȘTIAȚI CĂ...
... la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 de

metri cubi de lemn, adică 1.500 de arbori cu o vârstă de 50 de ani?
... este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de

pungi de hârtie?
... fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci?

> CONTAINERUL GALBEN este destinat deșeurilor de plastic și
metal. În acesta se colectează recipiente de plastic (PET-uri), folie
de plastic, doze de băuturi, cutii metalice de conserve, dopuri
metalice, recipientele produselor cosmetice și detergenților,
caserole, faarfurii și pungi de plastic. Toate recipientele trebuie
clătite cu apă înainte de predare, iar cele care nu se pot curăța se
colectează ca deșeuri reziduale. În container nu pot fi puse
produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții,
cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe
chimice periculoase, deșeuri medicale (ex.: seringi folosite),
tacâmuri de plastic, jucării de plastic, folie de aluminiu, veselă,
tacâmuri și pahare din metal, ghivece de flori, folie de aluminiu.

ȘTIAȚI CĂ... 
... descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător

necesită pentru 500 de ani din cauza materialelor care îl
alcătuiesc?

... din 10 PET-uri reciclate se pot fabrica un tricou sau un
metru pătrat de covor, iar din 50 de PET-uri se poate face un
pulover?

... aluminiul este 100% reciclabil?

... în fiecare secundă se reciclează peste 630 de cutii de oțel?

... un televizor poate funcționa trei ore încontinuu cu energia
economisită prin reciclarea unei cutii de aluminiu?

> CONTAINERUL VERDE este destinat deșeurilor de sticlă. În
acesta se colectează ambalaje din sticlă - sticle și borcane (fără
capac). Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de predare. În
container nu pot fi depuse oglinzi, geamuri, produse din porțelan,
cristal, ceramică, vase rezistente la căldură.

ȘTIAȚI CĂ... 
... sticla are nevoie de 1.000.000 de ani pentru a se

descompune în bucățele mici?
... sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardădin

calități?
... cioburile din sticlă constituie material de înlocuire a

materiilor prime?

Contract încheiat de
optimizarea gestion



deșeuri din construcții și obiecte
sanitare) și unul maro (pentru
deșeuri voluminoase - mobilier).
Ele vor fi mutate pe platformele
si tuate pe str. Crișuri (Cartier Câm -
 pinița), Aleea Parcului (Car tier
Erupției) și str. Arinului (Car tier
Voila), urmând să fie golite conform
graficului prezentat de operator.

Colectarea deșeurilor

electrice și electronice
Denumite generic DEE, aces -

tea includ aparate electronice și
electrocasnice mari și mici, ele
fiind colectate în cadrul cam -
paniilor trimestriale sau zilnic, în
intervalul 8.00 - 16.00, la sediul
operatorului Floricon Salub din
str. Oborului, nr. 6.

Tarife penalizatoare

În luna august, la Câmpina au

fost stabilite noile tarife pentru
salubritate. Hotărârea Consiliul
Local stabilește că, pentru cei care
vor colecta selectiv, tariful aplicat
va fi de 11,58 lei/pers./lună (fără
TVA), iar tariful penalizator va fi
de 15,07 lei/pers./lună (fără TVA).

Pentru persoane juridice au fost
adoptate două categorii de tarife:

> de tip 1 (agenți economici și
instituții publice, cu excepția
Primăriei și instituțiilor aflate în
subordinea Primăriei):

- tarif pentru deșeuri mu ni -
cipale colectate selectiv:  109,83
lei/mc (fără TVA);

- tarif pentru deșeuri mu ni ci -
pale colectate în amestec (pe na -
lizator): - 124,10 lei/mc (fărăTVA).

> de tip 2 - Primărie și insti -
tuții publice aflate în subordinea
Primăriei:

- tarif pentru deșeuri muni ci -

pale colectate selectiv: 106,94
lei/mc (fără TVA);

-  tarif pentru deșeuri muni -
cipale colectate în amestec (pen a -
lizator): 121,54 lei/mc (fărăTVA).
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Conducerea Primăriei Câmpina a decis să prelungească
perioada alocată consultării publice privind stabilirea celui mai
potrivit loc pentru organizarea evenimentelor la care participă un
număr mare de persoane. Decizia a fost luată pentru că un număr
mic de cetățeni a transmis sugestii, până la acest moment.

Conform prevederilor art. 7 din Legea 52/ 2003 privind tran -
spa renţa decizională, Primăria Municipiului Câmpina a decis or -
g anizarea unei consultări publice a cetățenilor municipiului cu
pri vire la acest subiect, “solicitând sprijinul publicului interesat,
pentru a participa activ cu propuneri și/ sau completări la ideea
de spectacol public organizat pe teritoriul municipiului Câmpina. 

Cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare privind acest subiect Primăriei Mu nic i -
piu lui Câmpina, fie la Registratura Primăriei, fie prin prin poșta
cla sică, prin fax sau poşta electronică (web@primariacampina.ro).

Totodată, puteţi regăsi un formular ce poate fi completat
direct pe site-ul primăriei (www.primariacampina.ro) sau decu -
pând talonul special pregătit în ziarul InfoCâmpina (talon care,
după completare, trebuie adus în urna ce se va regăsi la sediul
Primăriei municipiului Câmpina – Centrul Informare Cetăţeni).

Continuă consultarea
publică referitoare la
organizarea viitoarelor
spectacole din municipiu

are a câmpinenilor,
vă a deșeurilor

rificare a deșeurilor de ambalaje
din fluxul menajer. Obiectul a -
cor dului este “colaborarea păr -
ţilor în vederea optimizării siste -
mului şi creşterea gradului de
reciclare prin gestionarea deşe -
u rilor de ambalaje în cadrul
sistemului de management inte -
grat a deşeurilor municipale

reciclabile, pe fluxuri de mate -
ria le, prin colectarea separată la
sursă, sortarea acestora pe cate -
go rii de materiale şi predarea că -
tre instalaţii de reciclare sau du -
pă caz către instalaţii de va lo -
rificare energetică, precum şi în -
registrarea şi raportarea datelor
corespunzătoare”.

Documentul prevede inclusiv
efectuarea de analize sezonie re
privind cantitățile de deșeuri
me najere solide generate pe te -
ritoriul contractual, respectiv
co laborarea celor două părți
pentru stabilirea și implemen -
tarea scenariilor în scopul opti -
mizării sistemului.

Începând din 7 octombrie,
abonații care locuiesc la case
pot ridica sacii pentru deșe uri
reciclabile de la sediul so cie -
tății din Câmpina, str. Obo -
rului, nr. 6 (de luni până vi neri,
între orele 8.00 și 15.00) și de
la casieria societății din
Câmpina, Bd. Carol I, nr. 81A
(de luni până vineri, între ore le
8.00 și 15.00).
Lunar, fiecare abonat locuitor
al unei case va primi doi saci
transparenți de culoa re galbe -
nă și unul de culoare verde.

e Primăria Câmpina, pentru
ării deşeurilor din ambalaje
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Campania “Fii

deștept în trafic!” a

ajuns și la Câmpina.

Pe 23 octombrie,

poli�iștii din

municipiu au poposit

la Școala Gimnazială

”Alexandru Ioan

Cuza” și Școala

Gimnazială “Ion

Câmpineanu”,

pentru a le vorbi

copiilor despre

regulile de circula�ie

rutieră.

Întâlnirile au fost orga ni -
zate pentru elevi din clasele
a V-a și a VI-a, dar la ele au
fost invitați să participe
inclusiv dascăli și părinți,
pentru că Educația rutieră tre-
 buie făcută constant, în cla -
să, dar și acasă. Polițiștii au
abordat subiecte de cunoaș -
tere a regulilor de circulație

rutieră și i-au învățat pe
elevi cum să prevină riscul
de a fi implicați în accidente. 

“În cadrul întâlnirilor, au
fost prezentate materiale cu
caracter preventiv-educativ,
astfel, elevii au fost  încu ra -
jați să răspundă la întrebări,
să adreseze întrebări, să co -
munice direct cu repre zen -
tanții Poliției Municipale și

să își exprime părerile.  Prin
aceste activități, ne dorim ca
ele vii, dar și cadrele didac -
tice și părinții, să cunoască
sau să conștientizeze, să
învețe și să aplice princi pa -
lele reguli de circulație, sco -
pul campaniei fiind acela de
crea o bază de cunoștințe
încă de la o vârstă fragedă
ca re să le fie utilă la orice

vâr stă, precum și de a tran s -
forma cei mai tineri par tici -
panți la trafic din persoane
vulnerabile în persoane res -
ponsabile pe drumurile pu -
bli ce. Țelul nostru este acela
de a reduce semnificativ ris -
cul producerii de accidente
rutiere în care sunt implicați
copiii”, au transmis repre -
zen tanții IJP Prahova.

Poli�iștii de la Rutieră,
în vizită “de lucru” la
școlile din Câmpina

Laureaţii
Concursului
Naţional de Poezie
“Iulia Hasdeu” 
au fost premiaţi
la Câmpina
Casa de Cultură ”I.L.
Caragiale” Ploiești a
organizat, în perioada 7
septembrie - 11 noiembrie, o
nouă edi�ie a Concursului
Na�ional de Poezie ”Iulia
Hasdeu”, ajuns în această
toamnă la a XVII-a edi�ie.
Laurea�ii din 2019 și-au primit
premiile în cadrul unei excursii
culturale la Câmpina,
programate la finalul
proiectului.

Inițiat cu 17 ani în urmă de scrii -
torul Gelu Nicolae Ionescu, în prezent
directorul Casei de Cultură ”I.L. Cara -
giale”, concursul urmărește depistarea
și încurajarea tinerelor talente, desc o -
perirea operei și a detaliilor despre via ța
și opera familiei Hasdeu, dar și despre
Castelul “Iulia Hasdeu”din Câm pina, o
construcție unică în Ro mânia. 

44 de liceeni din întraga țară s-au
în scris la ediția din acest an, marele
premiu, de 1.000 de lei, fiind câștigat
de Teodora Horodincu de la Liceul ”Di -
mi trie Cantemir” Dărăbani (jud. Boto șani). 

Printre laureați s-au mai numărat,
în 2019, Denisa Ștefana Popa –Su cea -
va (premiul I - 800 de lei), Viviana Doliș
- Bacău (premiul II - 700 de lei), An dreea
Bianca Ionică - Câmpulung Mol do venesc
(premiul III - 600 de lei), Ma rius Con -
stantin Bodolică - Bacău și Ra luca Maria
Panait - Caracal (men țiuni - 300 de lei). 

“Ploieștiul și Câmpina sunt capit a -
lele poeziei! Mai precis, este vorba de
po ezia tinerelor condeie, a liceenilor!
Șase dintre cei mari promițători poeți
liceeni din țară sunt astăzi aici pentru a
fi onorați și încurajați! Ta lentul și
munca lor merită! Îi felicit și pe ei, dar
și pe profesorii și pe părinții lor!
Aceștia sunt câștigătorii! Rețineți
numele lor, fiindcă peste ani au toate
șan sele să fie marii scriitori contem -
porani ai țării! Mulțumiri pentru cola -
borarea excelentă Muzeului Memorial
«B.P. Hasdeu» Câmpina. Cu ajutorul
co legilor câmpineni, putem să le ofe -
rim premianților o excursie culturală
excepțională, în cadrul căreia vizitează
castelul spiritist al Iuliei și află infor -
mați despre istoria familie Hasdeu.
Astfel, prin organizarea celei de-a XVII-
a CONCURSULUI NAȚIONAL DE POE -
ZIE «IULIA HASDEU», rămânem fideli
o biectivului extrem de important de a
descoperi și promova artiștii talentați”,
a spus Gelu Ionescu, directorul Casei
de Cultură “I. L. Caragiale” Ploiești, la
momentul decernării premiilor, pe 11
noiembrie, la Castelul “Iulia Hasdeu”
din Câmpina, în cadrul excursiei
culturale organizate de inițiatorii
proiectului.

Doi dintre cei mai îndrăgiți artiști
români, Vasile Șeicaru și Victor So ca -
ciu, vor aduce “Magia Crăciunului” la
Câm pina, pe 19 decembrie, de la ora 19.00,
cu prilejul concertului care va fi găz -
duit de Casa de Cultură “Geo Bogza”,
or ganizat cu sprijinul Primăriei și a
Consiliului Local.

“Îi vom asculta pe doi mari muzi -
cieni, doi folkişti care au încântat ge ne -
raţii de-a lungul anilor cu muzică şi cu

sensibilitatea versurilor. Vom asculta,
aşadar, piese celebre din repertoriul lor,
dar şi colinde care să ne pregătească
pentru marea sărbătoare a Naşterii
Domnului. Spectacolul este un cadou
din partea administraţiei locale, fiind
subvenţionat de la bugetul local, fapt
care face ca preţul unui bilet să fie extrem
de accesibil, doar 25 sau 30 lei. Vă aş tep-
tam cu drag!” este invitația lansată de
conducerea Casei de Cultură “Geo Bogza”.

Vasile Şeicaru şi Victor
Socaciu îi vor colinda pe
câmpineni pe 19 decembrie
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Liceenii din Câmpina

cu rezultate de

excep�ie la școală vor

fi recompensa�i, și în

acest an, cu burse de

merit, în cadrul

campaniei derulate de

Tenaris Silcotub.

Câștigătorii vor fi

anun�a�i în luna

decembrie.

Compania a anunțat conti -
nuarea proiectului prin care
compania susține excelența în
educație și dezvoltarea pe ter -
men lung a comunității locale,
derulat în Câmpina, Călărași și
Zalău.

“Fiecare bursă oferită de
Tena risSilcotub este în valoare
de 1.800 de lei, iar compania va
acorda în total 250 de burse în

cele trei orașe din România în
care are activități de producție:
Zalău, Călărași și Câmpina. Pot
be neficia de această formă de

spri jin elevii cu nota 10 la pur -
tare pe întreg anul școlar 2018-
2019, care au obținut și o me -
die generală de cel puțin 9,90
(profilul matematică-infor ma -
tică) sau 9,97 (toate celelalte
profiluri). Elevii vor fi selectați
în ordinea descrescătoare a
me diilor, până la epuizarea ce -
lor 250 de locuri disponibile”,
au anunțat reprezentanții com -
paniei.

„Excelența este una dintre
valorile de bază ale TenarisSil -
cotub. Bursele de Merit se a -
cordă pentru recunoaște ex ce -
lența elevilor de liceu din co -
munitățile în care compania își

desfășoară activitatea. Pentru
be neficiari, bursa de merit re -
prezintă mai mult decât un
spri jin financiar: îi ajută să se
autodepășească și îi motivează
să învețe pentru a obține per -
for manțe”, spune Codruța Ho -
drea, manager pentru Relații cu
comunitatea TenarisSilcotub.

Înscrierile s-au făcut on-
line, până la 1 decembrie, iar în
ul tima lună a anului vor fi vira -
te bursele liceenilor declarați
câș tigători. De asemenea, în
cin stea acestora va fi organizat
și un eveniment de premiere.

În cei 10 ani de existență a
pro gramului “Burse de Merit”,

TenarisSilcotub a investit peste
1 milion de dolari, răsplătind
rezultatele excelente obținute la
școală de peste 2.500 de tineri
din România.

În fiecare an, la nivel global,
primesc burse aproximativ 2.000
de elevi din 12 comunități
Tenaris.

La Câmpina, pe lângă acest
proiect, compania aduce, anual,
Tenaris CineLatino, festivalul
de film organizat ca program de
dezvoltare comunitară. De ase -
menea, în vară, zeci de liceeni
din municipiu au participat la
ta berele organizate de Te na -
risSilcotub.

TenarisSilcotub a pus la bătaie 250 de
burse, a câte 1.800 de lei, pentru
liceenii din Câmpina, Zalău și Călărași

Colegiul “Nicolae Grigorescu” 
a câştigat ediţia din acest an a
Memorialului “Mihai Pastor”

Ajuns la a XXIV-a ediție, Me -
morialul “Mihai Pastor” la baschet,
de rulat anual în preajma Sărbătorii
Sf. Mihai și Gavril, a avut loc chiar
pe 8 noiembrie și a programat
nouă meciuri pe parcursul cărora
s-au impus, fără echivoc, jucătorii
de la Colegiul Național “Nicolae
Gri gorescu”.

Derulată la Liceul Tehnologic
Energetic, competiția a reunit
echipe de la CNNG, Liceul Tehnic
“Con stantin Istrati”, Liceul Tehno -
logic Mecanic și Colegiul Tehnic Forestier.

Finala a a dus, față în față, jucătorii de la Forestier și “Grigorescu”, aceștia din ur -
mă impunându-se, în fața   adversarilor, cu un scor categoric.

Competiția este organizată în memoria lui Mihai Pastor, profesor de Educație
fizică în Câmpina, și a beneficiat de un sprijin de 3.000 de lei, de la bugetul local,
finanțare acordată prin Casa Tineretului, organizatorul Memorialului.

CNNG, în fruntea clasamentului
liceelor din judeţ, 
întocmit de ISJ Prahova

Inspectoratul Școlar Județean Pra -
hova a dat publicității Raportul privind
starea învățământului prahovean în
anul școlar 2018 - 2019, document
care include, printre altele, statistici
de taliate referitoare la examenele na -
țio  nale, dar și un clasament al liceelor,
în func ție de rezultatele la Bacalaureat.

Raportul publicat de ISJ Prahova
reconfirmă, dacă mai era nevoie,
nivelul la care se află Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”. Cu o rată de pro -
movabilitate de 99,44%, după cele
două sesiuni de examen din 2019, cea
mai mare și prestigioasă unitate de
învă ță mânt din Câmpina ocupă locul al
treilea în clasamentul anual pe județ.

Să nu uităm nici că, în acest an,
CNNG a avut unul dintre puținii absol -

venți din județ care au încheiat Baca -
laureatul cu cea mai mare medie posi -
bilă. Alexandra Buzățoiu a fost recom -
pensată de administrația câmpineană,
dar și de Ministerul Educației, pentru
că a obținut 10 pe linie la Bacalaureat.

Colegiul Național “Nicolae Gri go -
rescu” a avut rezultate excelente și la
admitere, primele patru locuri după
ultima medie, la nivelul municipiului,
fiind ocupate de specializări ale
acestei unități de învățământ
(Matematică-informatică, Științe ale
naturii, Științe sociale și Filologie).

De asemenea, la Evaluarea Na -
țională, trei dintre absolvenții de clasa
a VIII-a ai CNNG (Irina Larisa Coman,
Iris Ionescu și Tania Maria Mincu) au
încheiat examenul cu 10 pe linie.



Consiliul Local Câmpina s-a reunit,
pe 26 septembrie, în şedinţa ordinară
lunară, pentru adoptarea următoarelor
hotărâri de interes local:

Hotărârea nr. 121 pentru modificarea
și completarea art.4 din H.C.L. nr. 22/26
februarie 2004 privind modificarea
tarifelor la Hotelul de la Casa Tineretului,
cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 122 pentru revocarea
H.C.L. nr. 60/27 aprilie 2017 privind sta -
bili rea cotei părți din chiria ce va fi înca -
sată de către titularii drepturilor de ad mi -
nistrare asupra bunurilor proprietate pu -
blică, în cazul închirierii acestor bunuri;

Hotărârea nr. 123 privind modificarea
unor reglementări cuprinse în hotărârile
adoptate de Consiliul Local, prin care au
fost date în administrare bunuri imobile,
proprietatea Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 124 pentru modificarea
și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la
H.C.L. nr. 113/29 august 2019 referitoare
la alocarea unor sume de bani pentru
sus ţinerea financiară a unor manifestări
cul turale, artistice, sportive şi educative
organizate de Consiliul local, în anul 2019;

Hotărârea nr. 125 pentru aprobarea
modificării și completării Anexei la H.C.L.
nr.13/26 ianuarie 2017 privind aproba -
rea Regulamentului referitor la exploa ta -
rea și întreținerea bazei sportive, cu prin -
zând Bazinul de înot didactic, situat în
Municipiul Câmpina, Cartier Hernea;

Hotărârea nr. 126 privind aprobarea
vânzării fără licitaţie publică a terenului
aparținând domeniului privat, în su -
prafață de 257,00 mp, indiviz din 357,00
mp,  aferent locuinței, situat în municipiul
Câmpina, str. Dr. Constantin Istrati, prin
exercitarea dreptului de preemţiune;

Hotărârea nr. 127 privind aprobarea
vânzării fără licitaţie publică a terenului
aparținând domeniului privat, în supra fa -
ță de 84,00 mp, aferent locuinței,  situat în
municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei,
f.nr., prin exercitarea dreptului de preem -
ţiune;

Hotărârea nr. 128 privind încetarea
valabilității H.C.L. nr. 158/21 noiembrie
2018 referitoare la aprobarea Regula -

mentului privind închirierea prin licitație
publică a bunurilor imobile, aparținând
do meniului public și privat al Munici -
piului Câmpina;

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea
în chirierii prin licitaţie publică a unui
spațiu, situat în incinta Colegiului Națio -
nal ”Nicolae Grigorescu”, în suprafață de
20,00 mp, având destinația de spațiu
comercial – chioșc alimentar școlar;

Hotărârea nr. 130  privind aprobarea
în chirierii prin licitaţie publică a spa -
țiului situat la etajul II al Casei Tine re -
tului, în suprafață de 55,60 mp (sala
nr.204), având destinația de spațiu pentru
birou sau activități culturale;

Hotărârea nr. 131 pentru suspendarea
aplicării H.C.L. nr.111/2019 privind
aprobarea tarifelor utilizatorilor serviciu -
lui de salubrizare prestat de S.C. Floricon
Salub S.R.L., pentru colectarea, trans por -
tul și depozitarea deșeurilor;

Hotărârea nr. 132 pentru trecerea din
domeniul privat în domeniul public al
Mu nicipiului Câmpina a terenului în su -
prafață de 3.000,00 mp,  situat în Mu ni -
cipiul Câmpina, str. Industriei, nr. 1, Nr.
cadastral 28392;

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea
listei nominale pentru elevii din unitățile
de învățământ liceal, beneficiari ai ”Pre -
mii lor Municipiului Câmpina”, în anul
șco lar 2019 - 2020.

O ședință extraordinară a Con -
siliului Local Câmpina a fost convocată
pe 7 octom brie, pentru adoptarea ur -
mă toarelor hotărâri:

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea
Proiectului “Reducerea emisiilor de car -
bon în zonele urbane bazată pe planurile
de mobilitate urbană durabilă”, a tuturor
cheltuielilor legate de acesta, precum și a
do cumentațiilor aferente depunerii aces -
tuia spre finanțare prin PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020,
Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii
4e, Obiectivul specific 3.2  -  Reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane ba -
zată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă;

Hotărârea nr. 135 privind darea în fo -

losință gratuită Școlii Gimnaziale ”Ion
Câmpineanu” a terenului proprietate pu -
blică a Municipiului Câmpina, în supra -
față de 497,00 mp, str. Erupției, f. nr.,T 83,
Parcela 725, Parcela 730/1.

O nouă ședință ordinară a fost con -
vocată pentru data de 30 octombrie, aleșii
locali adoptând următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea
devizului general, a indicatorilor tehnico
- economici (faza DALI), actualizați și a
bugetului actualizat, pentru realizarea
obiectivului de investiţii “Creșterea
eficienței energetice în Liceul Tehnologic

Constantin Istrati”, Cod SMIS 118133;
Hotărârea nr. 137 privind aprobarea

documentației tehnico-economice (faza
S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiţii
“Automate de taxare parcare”;

Hotărârea nr. 138 pentru modificarea
și completarea nr. crt. 314, 511 și 735 din
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 62 din 29 mai
2019 privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii al Spitalului Mu -
nicipal Câmpina;

Hotărârea nr. 139 pentru modificarea
și completarea nr. crt. 196 și 214 din
Anexa nr.2  la H.C.L. nr. 61 din 29 mai
2019 privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii al Spitalului de
Psihiatrie Voila;

Hotărârea nr. 140 pentru modificarea
și completarea pct. 4 din Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 106/ 29 august 2019 privind
numirea reprezentanţilor Consiliului Lo -
cal al Municipiului Câmpina în Consiliile
de Administraţie şi în Comisiile pentru e -
valuarea şi asigurarea calităţii din uni -
tăţile de învăţământ preuniversitar din
municipiul Câmpina, pentru anul școlar
2019 - 2020;

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea
asocierii Municipiului Câmpina cu S.C.
Fibec Holding S.R.L. Câmpina, în vederea
întocmirii Planului Urbanistic Zonal pen -
tru obiectivul de investiții ”Construire
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centru comercial, gospodărie de apă și
împrejmuire, racordare la utilități, ame -
najare parcare, amenajare acces, ampla -
sare mijloace publicitare și organizare de
șantier”, pe imobilul - teren cu Nr. Ca -
dastral 23045, înscris în Cartea Funciară
cu Nr. 23045,  situat în Municipiul Câm -
pina, str. B. P. Hașdeu, nr. 91;

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea
vân zării unui apartament din fondul
locativ de stat,  în suprafață utilă de 37,92
mp a cotei comune indiviză de 4,64% din
suprafața de folosință comună a imobi -
lului și a terenului aferent locuinței,  în
su prafață de 11,05 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 143 privind atestarea
apar tenenței la domeniul privat al Mu -
nicipiului Câmpina  a terenului în supra -
față de 402,00 mp, situat în Municipiul
Câm pina, str.Muncii, f.nr., Tarla 83, Par -
cela A 398;

Hotărârea nr. 144 privind atestarea
apartenenței la domeniul privat al
Municipiului Câmpina a terenului în su -
prafață de 980,00 mp, situat în Mu -
nicipiul Câmpina, str.Muncii, f.nr., Tarla
83, Parcela A 398;

Hotărârea nr. 145 privind aprobarea
Pla nului Urbanistic de Detaliu pentru
“De taliere condiții de amplasare - con -
stru ire așezământ social  (St=740,00
mp)”, pe teren situat în Municipiul Câm -

pina,  str. Orizontului, nr. 1B, beneficiar
Pa rohia ”Sf. Mc. Dimitrie”;

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru
“De taliere condiții de amplasare – des fi -
in țare rampă metalică C4 și construire
ha lă metalică și atelier de sudură
(St=22.174,00 m.p.)”, pe teren situat în
Municipiul Câmpina,  str. Orizontului, nr.
2A, beneficiar S.C. Weatherford Atlas Gip S.A.;

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru
“De taliere condiții de amplasare - des fiin -
țare parțială, extindere și etajare locuință,
schimbare destinație parter din locuință în
spațiu comercial, desființare anexă, con -
struire anexă P (St=530,00 mp)”,  pe te ren
situat în Municipiul Câmpina,  str. 1 Mai.

Într-o ședință de îndată convocată
în aceeași zi, CL Câmpina a adoptat ur -
mătoarele hotărâri de interes local:

Hotărârea nr. 148 privind aprobarea
rectificării bugetului local al Muni ci -
piului Câmpina și aprobarea rectificării
bugetelor ordonatorilor terţiari de cre -
dite, pe anul 2019;

Hotărârea nr. 149 pentru modificarea
și completarea Anexei nr. 2 la H. C. L. nr.
42/23 aprilie 2019 privind alocarea unor
sume de bani pentru susţinerea finan -
ciară a unor manifestări culturale, artis -
tice, sportive şi educative organizate de
Consiliul Local, în anul 2019.

ACTUAL 15

Accesul la fiecare dosar este permis
doar părților și numai după comple ta -
rea unei cereri în acest sens. “Vă re co -
mandăm ca, în dosarele instanţei, să
com pletaţi şi să trimiteţi Cererea de co -
municare documente în format electr o -
nic (care cuprinde adresa dvs de e-mail
şi numărul de telefon mobil) însoţită de
copie CI pentru persoanele care au
calitate de parte în dosar sau împuter ni -
cire avocaţială/dovada calităţii de re pre -
zentant, pentru a putea beneficia de
acces electronic la dosar şi de comuni -
ca rea documentelor în format electronic
(link-uri prin e-mail şi SMS).  Dosarul
electronic poate fi accesat din mesajul
e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori
prin paginile de internet caploiesti.ro.
Cererea de comunicare în format e lec -
tronic a documentelor din dosare este
dis ponibilă în format pdf”, a anunțat
Curtea de Apel Ploiești, pe site-ul in -
stanței fiind publicate și instrucțiuni
des pre modul de utilizare a sistemului
de comunicare şi acces electronic la dosar.

“Vă aducem la cunoştinţă că, înce -
pând cu data de 1 octombrie 2019,

aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost
implementată și este funcțională la
Judecătoria Câmpina. Pentru a vă putea
autentifica şi a avea acces la dosarul în
format electronic, este necesar să vă dați
acordul prin completarea unei cereri.
Pentru a vă putea autentifica şi a avea
acces la dosarul în format electronic,
este necesar să comunicaţi instanței
adresa de e-mail și numărul de telefon
mobil. Cererea, completată și semnată
(însoțită de copie Carte Identitate pentru
persoanele care au calitate de parte în
dosar, sau împuternicire avocațială /
dovada calității de reprezentant) se poa -
te depune personal la Registratura Ju de -
cătoriei Câmpina sau se poate trimite
prin email la jud.campina@just.ro”, au
transmis și reprezentanții Judecătoriei
Câmpina.

În cazul dosarelor aflate pe rolul Tri -
bunalului Prahova, documentele pot fi
de puse la Registratura instanței sau
tran smise prin e-mail la  Secţia I civilă şi
Sec ţia penală (tb-prahova-reg@just.ro) sau
la Secţia a II-a Civilă, de Contencios Ad mi -
nistrativ si Fiscal (tr-ph-contencios@just.ro).

Aplica�ia “Dosar electronic” este
func�ionalăl Local Câmpina

brie 2019 Părţile pot accesa on-line
documentele din proces

Păr�ile implicate în procese judecate de instan�e din

Prahova au acces, din luna octombrie, și la dosarele în

format electronic. Aplica�ia este func�ională inclusiv la

Judecătoria Câmpina, dar și la Tribunalul Prahova și la

Curtea de Apel Ploiești.
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Cadrele didactice reunite la
eveniment și-au amintit cum a
ajuns grădinița să poarte numele
Iuliei Hasdeu, unul reprezentativ
pentru municipiul Câmpina. Se
întâmpla acum opt ani, iar totul a
fost rezultatul unui moment de
inspirație. “Primisem o reco -
man dare de la Inspectoratul
Șco lar, să înlocuim vechea de -
numire. Ne tot gândeam la co -
legele noastre din județ și
numele frumoase alese pentru
grădinițele lor și încercam să
găsim ceva pe măsură. Atunci,
inspirați și de opțiunea vecinilor
noștri de la Școala «B. P. Has -
deu», am ales numele «Iulia
Has deu», o personalitate emble -

ma tică pentru municipiul nos -
tru. Am considerat că este o de -
numire potrivită pentru unitatea
de învățământ care este cons i -
derată și o pepinieră pentru
școala vecină”, și-a amintit
educatoarea Geta Savu.

Deloc întâmplător, Ziua Gră -
di niței este celebrată în luna no -
iembrie, în preajma datei de 14,
data la care a venit pe lume Iulia

Hasdeu. 
“Ne-am gândit să celebrăm

această zi la începutul lunii
noiembrie pentru că, tot în
noiembrie, acum 150 de ani se
năștea Iulia Hasdeu, o person ali -
tate importantă pentru Câmpina.
Noi ne mândrim cu faptul că îi
purtăm numele pentru că avem
multe în comun, prin copiii noș -
tri valoroși, cu potențial creator,

cu potențial artistic. Vrem, cu
acest prilej, să arătăm aptitu -
dinile pe care aceștia le au. Avem
copii cu care ne mândrim și pă -
rinți care ne ajută în toate de -
mersurile noastre educative”, a
spus Mihaela Predea, directorul
Grădiniței “Iulia Hasdeu” din
Câmpina.

Anul acesta, la jumătatea lui
Bru mar, aniversarea a fost mar -

cată printr-o serbare în care s-au
implicat, deopotrivă, dascăli,
părinți și copiii tuturor grupelor
de preșcolari. Iar momentele
cre ate au fost unele cu totul de -
osebite pentru oaspeții micilor
artiști. 

Musafirii - de la cadre didac -
tice ale unităților de învățământ
din Câmpina la reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean
Câmpina, primarul munici piu -
lui, Horia Tiseanu și repre -
zentanți ai administrației locale -
au fost întâmpinați cu pâine și
sare de doi copii care au jucat
rolul Iuliei, respectiv al lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu, iar
apoi au pătruns în atmosfera
îmbelșugată și plină de culoare a
toamnei, datorită momentelor
artistice pregătite de prichindei.

Festivalul  avut loc la Casa de
Cultură “Geo Bogza”, și a reunit,
cu prilejul acestei ediții, nu mai
puțin de 68 de participanți,

tineri talentați care și-au de -
monstrat aptitu di nile, în fața pu -
blicului, pe par cursul momen -
telor artistice pre zentate. Prin

muzică, dans, po ezie și teatru,
aceștia au creat, pentru spec -
tatori, o veritabilă călătorie în
timp, până la repere isto rice ale
industriei muzicale precum
Bohemian Rhapsody, Nothing
Else Matters sau Purple Rain. 

Festivalul din acest an nu a
evidențiat numai talentul artistic
a zeci de tineri câmpineni, ci și
pe cel organizatoric al celor a -
pro ximativ 30 de voluntari, de
Co le giul Național „Nicolae Gri -
gorescu”, Liceul Tehnologic E -
ner getic și Colegiul Tehnic Fo -
res tier, fără implicarea cărora pro-
 babil nimic nu ar fi fost po sibil.

Proiectul „Festivalul Tinere -
tu lui, ediţia a XIV-a, 2019” este
una dintre cele șapte inițiative
finanțate de la bugetul local, în
baza Legii 350/2005 privind
regi mul finanțărilor nerambur -

sa bile din fonduri publice alo -
cate pentru activități nonprofit
de interes general. Sprijinul a -
cor dat de Consiliul Local și
Primăria Municipiului Câmpina
a fost de 25.000 de lei.

Aproape 70 de participanţi la ediţia din 2019 a festivalului Tineretului
Funda�ia Zamolxes a organizat, anul acesta, cea de-a XIV-a edi�ie a
Festivalului Tineretului, un eveniment devenit deja tradi�ie și menit să le
dea ocazia tinerilor talenta�i din Câmpina de a urca pe scenă și a se face
remarca�i.

Toamnă de poveste, la
Grădini�a “Iulia Hasdeu”

De opt ani, fosta
Grădini�ă nr. 10, de pe
str. Mihail
Kogălniceanu, poartă
numele genialei fiice a
savantului B. P.
Hasdeu. În 2019, la
împlinirea a 150 de ani
de la nașterea Iuliei
Hasdeu, dascălii și
copiii au pregătit,
pentru anversarea
grădini�ei, un
eveniment special.


