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Încă de la jumătatea lunii martie,
momentul intrării în vigoare a
stării de urgen�ă, la Câmpina s-a
dat startul dezinfectării periodice
a domeniului public, după un
calendar bine stabilit care a inclus
spălarea străzilor, a trotuarelor,
dar și a platformelor de colectare
a deșeurilor. Autorită�ile locale
au venit și în sprijinul asocia�iilor
de proprietari, asigurându-le
covorașe speciale și dezinfectant.
Hotărârile emise de Comitetul
Local pentru Situa�ii de urgen�ă
au stabilit măsuri suplimentare,
fa�ă de cele luate la nivel
na�ional, pentru protearea și
sprijinirea câmpinenilor, pe
durata stării de urgen�ă și în
perioada stării de alertă.

Mobilizare fără precedent, la
Câmpina, pe durata stării de
urgen�ă și a stării de alertă

Paginile 2, 3, 4, 10

Bilanţul la zi al pandemiei, în judeţul Prahova
Prahova înregistrează, în con ti -

nuare, un număr redus de infectări cu
coro na virus.

La data de 25 mai, situația pe județ
era următoarea:

> total cazuri confirmate de la
începutul pandemiei: 96

> total pacienți vindecați și
externați: 67

> total decese: 6
> cazuri active în prezent: 23
> persoane care se află în izolare:

1.412
> persoane care se află în

carantină: 75



2 STARE DE URGENŢĂ

Primele decizii ale Comi te -
tului Local pentru Situații de Ur -
gență au fost luate pe 12 martie,
cu câteva zile înainte de insti tu -
irea stării de urgență, prin de -
cretul din 16 martie, și au vizat
suspendarea activității în cadrul
Creșei Municipale, la Bazinul de
înot didactic, la Clubul pensio -
narilor, respectiv suspendarea
activității cu publicul în muzeele
de pe raza municipiului (“B. P.
Hasdeu”, “Nicolae Grigorescu” și
Expoziția schițelor pictorului
Nicolae Grigorescu) și la Biblio -
teca Municipală “Dr. Constantin
Istrati”. Obiectivele au fost sta bi -
l ite în conformitate cu măsurile
aprobate în cadrul ședinței Gru -
pului de suport științific pri vind
gestionarea bolilor înalt con -
tagioase pe teritoriul României.
Ulterior, restricțiile instituite pe plan
local doar pâ nă la finalul lunii

martie au fost prelungite pe în -
tre aga perioadă a stării de ur gență.

Totodată, din acel moment au
fost suspendate competițiile
spor tive organizate sau desfă șu -
rate în cadrul Clubului Sportiv
Municipal.

CLSU a mai decis ca, de la ju -
mătatea lunii martie, autoritățile
locale să poată achiziționa, din
Fondul de rezervă, alimente, apă,
medicamente și bunuri necesare
traiului pentru persoanele aflate
în izolare la domiciliu și care se

aflau “în stare certă de nece si -
tate”.

Odată instituită starea de ur -
gență la nivel național, Co mi tetul
Local pentru Situații de Urgență,
condus de primarul Horia Tise a -
nu, în calitate de preșe dinte, a mai
adoptat cinci hotărâri pri vind
aplicarea unor măsuri la nivel
local, în contextul pandemiei
Covid-19. Printre deciziile luate
de CLSU Câmpina s-au numărat:

- transferul a trei medici din
ca bi netele medicale ale grădiniţ e-

lor şi unităţilor şcolare  de învă -
ţământ, pe o perioadă de 60 de
zile, pentru a-și desfăşura activi -
ta tea în Spitalul Municipal
Câmpina;

- ridicarea băncilor din zo -
nele aglomerate municipiului,
pentru a-i descuraja pe trecători
să staționeze în grupuri pe do -
meniul public, în contextul re -
comandărilor referitoare la dis -
tanțarea socială;

- închiderea locurilor de joa -
că pentru copii, a terenurilor de

sport comune şi a parcurilor;
- sprijinirea persoanelor

vârst nice (peste 65 de ani) la
efec tuarea cumpărăturilor ne ce -
sare traiului zilnic, pentru a li -
mita deplasarea acestora în a -
fara locuinței;

- punerea unor spații loca -
tive la dispoziția Spitalului Mu -
nicipal Câmpina, pentru cazarea
per sonalului medical, pe pe -
rioada stării de urgență;

- realizarea dezinfecției pe
do  meniul public al municipiului.

Comitetul Local pentru Situa�ii de
Urgen�ă a actualizat constant măsurile
pentru prevenirea răspândirii Covid-19 

Pe parcursul celor două
luni în care România s-a
aflat sub stare de
urgen�ă, măsurile
adoptate la nivel
na�ional, prin ordonan�e
militare, au fost
completate, la nivel
local, prin decizii
suplimentare ale
Comitetului Local pentru
Situa�ii de Urgen�ă.
Acestea au avut ca
obiectiv protejarea
cetă�enilor și limitarea
răspândirii virusului
Covid-19.

Patrule mixte ale Poliției,
Poliției Locale și Jandarmeriei
au luat la pas toate cartierele o -
rașului, în săptămânile de la in -
stituirea stării de urgență, asigu -
rându-se că restricțiile impuse prin

ordonanțe militare sunt res  pec -
tate cu strictețe. Majori ta tea ce -
tă  țenilor a înțeles, însă, că pan de-
mia nu este o glumă, iar de res pec -
tarea izolării și a distan țării so ci ale
depind sănătatea și viața tuturor.

Încă din primele zile ale stării
de urgență, sute de agenți
economici au fost informați cu
privire la regulile pe care le au
de respectat și, pe măsură ce noi
restricții au intrat în vigoare,
polițiștii locali au avut în ve de -
rea consilierea acestora și veri -
ficarea tuturor celor obligați să-și
suspende activitatea, pe du rata
stării de urgență.

Tot polițiștii locali au fost cei
care au supravegheat respec -
tarea măsurilor adoptate de Co -
mitetul Local pentru Situații de
Urgență. Astfel, parcurile, lo cu -
rile de joacă și trenurile de sport
au rămas goale, în această pe -
rioa  dă marcată de restricții, iar
cetățenii au fost descurajați să
formeze grupuri în spațiile pu -
bli ce. De asemenea, au existat
verificări periodice la tran -
sportatori, pentru controlarea
modului în care este asigurată
dezin fecția mijloacelor de tran -
sport persoane: microbuze, au -
to buze și taxiuri.

Angajații Poliției Locale, dar
și echipajele MAI aflate la da to -

rie în municipiu au avut și o mi -
siune aparte. În zile le dinaintea
Sărbătorilor Pascale, patrulele
au vegheat ca distri bu irea
Paștelui și a Luminii Sinte, de

către voluntarii din parohii, să
se facă în ordine, cu res pectarea
restricțiilor în vigoare impuse
pentru protejarea popu lației în
contextul pandemiei.   

Săptămâni de foc pentru agenţii Poliţiei Locale şi Poliţiei Municipale,
pe durata stării de urgenţă
Lucrătorii Ministerului de Interne, jandarmi și poli�iști,

precum și poli�iștii locali au fost nelipsi�i de pe străzile de

Câmpina, în această perioadă dificilă. Pe lângă atribu�iile

obișnuite, în sarcina acestora s-a aflat, în ultimele săptămâni,

și verificarea respectării prevederilor ordonan�elor militare.

În plus, Poli�ia Locală a fost în prima linie când a venit vorba

despre implementarea măsurilor adoptate de Comitetul

Local pentru Situa�ii de Urgen�ă.



MĂSURI 3

Autoritățile locale au solicitat
operatorului de salubritate ca
dezinfecția străzilor și trotua -
relor să fie făcută o dată la două
săp tămâni, în timp ce zonele pu -
blice centrale, intens circulate, au
fost dezinfectate o dată pe săp -
tămână, ca și platformele de
deșeuri.

Pe 16 martie, municipalitatea
a anunțat că, “împreună cu ope -
ratorul de salubritate SC. Flori -
con Salub SRL, a fost începută
campania de dezinfecţie îm po -
triva COVID-19  a spaţiilor pu -
blice din municipiu (parcuri, a -
lei, locuri de joacă etc.), a plat -
for melor de gunoi, dar şi a stră -
zilor municipiului. Dezinfecţia
este făcută de către personalul
specializat al operatorului de
salubritate cu substanţe biocide
avizate de către Ministerul Sănă -
tăţii”. O săptămână mai târziu,
au fost luate și măsuri supli -
men tare, pentru a încuraja izo la -
rea la domiciliu și distan țarea
so cială. Astfel, pentru evitarea
aglo merărilor, au fost închise
locurile de joacă pentru copii,
te renurile de sport comune şi
par curile (ex.Parc Durbac, Parc
Lacul Bisericii, Parc Curiacul).
De asemenea, “în urma situa -
ţiilor cu privire la zonele ce se
aglomerează inutil în momentul
de faţă în municipiu (ex. în faţa
Pieţei Centrale, în staţia pentru
de transport în comun din in -
tersecţia Bd.Carol I cu strada
Toma Ionescu etc.) a fost luată
hotărârea de a fi ridicate băncile

publice de către Atelierul de In -
frastructură Urbană al Pri mă riei
Câmpina”, a anunțat mu ni cipa -
litatea, pe 22 martie.

În paralel, s-au efectuat lu -
crări de dezinfecție și în stațiile
de transport public, adminis tra ția
locală lansând, totodată, un apel
și către operatorii privați, să dezin-
 fecteze în permanență vehi culele
utilizate la transportul în comun.

Din prima săptămână a lunii
aprilie, operațiunile de dezinfec -
ție au fost extinse și au vizat in -
clusiv trotuarele din municipiu,
cu un agent de curăţare şi dezin -

fecţie pentru suprafeţe tari de
exterior, agent autorizat de Mi -
nisterul Sănătăţii, pe bază de hi -
po  clorit de sodiu. Primarul Horia
Laurențiu Tiseanu a subliniat de
la în ceput că măsurile sunt luate
pentru a preveni răspândirea vi -
rusului și că autoritățile nu în -
curajează în niciun fel depla să -
rile fără motiv întemeiat, chiar da-
că în municipiu se or ga ni zează
acțiuni fără precedent pentru
dezinfectarea spațiilor publice.

Toate operațiunile au fost
deru late din fondurile proprii ale
ad ministrației locale câmpinene.

Amplă campanie de dezinfec�ie
pe domeniul public, la Câmpina
Încă de la jumătatea lunii martie, momentul intrării în vigoare a
stării de urgen�ă, la Câmpina s-a dat startul dezinfectării
periodice a domeniului public, după un calendar bine stabilit
care a inclus spălarea străzilor, a trotuarelor, dar și a
platformelor de colectare a deșeurilor.



4 SOCIAL

Administra�ia locală
din Câmpina a început,
încă de la sfârșitul lunii
martie, dezinfec�ia
scărilor de bloc și a
lifturilor din blocurile
de locuin�e de pe raza
municipiului, măsura
fiind luată, conform
prevederilor
Ordonan�ei Militare
nr. 4, pentru
prevenirea și
combaterea
răspândirii
coronavirusului.
Ac�iunea a fost
completată, ulterior,
cu dotarea tuturor
scărilor de bloc cu
covorașe și substan�e
dezinfectante.

Primăria municipiului Câm -
pina a luat măsura dezinfectării
casei scărilor şi lifturilor blo cu -
rilor de locuinţe la un interval de
două săptămâni, prin inter me -
diul operatorului de salubritate

SC. Floricon Salub SRL, înce -
pând cu data de 31 martie. Cam -
pa nia a început la scările de bloc
de pe str. N. Bălcescu și a conti -
nuat în imobilele de pe Bd. Carol I.
Operațiunea  de dezinfecție (în
ca re au fost fo losite substanţe
bi ocide reco mandate de Minis -
terul Sănătăţii, pulverizate cu
atomizoare) a ajuns în toate scă -
rile blocurilor de locuințe din mu-
nicipiu. Este vorba despre apro -

xi mativ 400 de scări, conform
inven ta rului întocmit la nivelul Pri -
mă riei, utilizat și în comanda lan -
sată către ope ra torul de salubritate.

Măsura a fost completată, ul -
te rior, cu dotarea acestor spa ții
cu covorașe dezinfectante. “În -
cepând din 15 aprilie, repre -
zentanții Primăriei municipiului
Câmpina au distribuit, către
asociațiile de proprietari (ad mi -
nistratori/ președinți de scări de

bloc) câte un ștergător pentru
picioare și câte 2 litri de sub -
stanță biocidă”, a informat
primarul Horia Laurențiu Ti -
seanu. 

De asemenea, asociațiilor de
proprietari le-au fost distribuite
și pastile de dezinfectant, pentru
realizarea, în continuare, a pre -
paratului dezinfectant.

Toate materialele au fost a -
chi ziționate din fondurile pro -

prii ale administrației locale, fi -
ind în sarcina membrilor și an -
gajaților asociațiilor de pro prie -
tari ca ștergătoarele să fie așe -
zate la intrările principale și să
fie îmbibate periodic cu soluția
dezinfectantă pusă la dispoziție.
În implementarea acestor mă -
suri s-au implicat și reprezen -
tanții societăților comerciale ca re
își desfășoară activitatea în spa -
ții din blocurile din mu ni cipiu.

Dezinfec�ie periodică în toate scările de
bloc din Câmpina, în contextul pandemiei

Kit-uri de protecţie pentru
persoane din categoriile de risc

Primăria Câmpina a distribuit gratuit kit-uri cu materiale de
pr o tecție către persoanele din municipiu care fac dializă și că -
tre însoțitorii acestora, încă de la începutul lunii aprilie. Kit-urile
au inclus viziere, măști și mănuși de unică folosință.

Materialele de protecție au fost distribuite acestor categorii
de cetățeni fiind vorba despre persoane cu afecțiuni grave,
înca drate în categoriile de risc în cazul infectării cu coro na vi -
rus, care sunt obligate, din cauza tratamentului pe care îl reali -
zea ză, să părăsească foarte des domiciliul  și să se prezinte în
centre medicale pentru dializă.

Pe durata stării de urgență, autoritățile locale au lansat con -
stant apeluri către cetățenii municipiului, să respecte cu rigu -
ro zitate şi cât se poate de conştiincios normele igienico-sa ni -
tare impuse pentru prevenirea răspândirii Covid-19, iar la ori -
ce ieşire în exteriorul locuinţei/ domiciliului să poarte mănuşi
de unică folosinţă şi măşti de protecţie. De asemenea, câm pi -
nen ii au fost rugați să evite deplasările în intervalele în care ce -
tățenii cu vârste de peste 65 ani puteau ieși la cumpărături,
pentru evitarea aglomerării zonelor comerciale și pentru a le
per mite acestora să-și procure cele necesare în condiții c ores -
punzătoare.

La finalul lunii martie, Spitalul Municipal
Câmpina a fost desemnat, prin ordin al ministrului
Sănătății, unitate suport pentru pacienții infectați
cu noul coronavirus. Pe lângă eforturile direc țio -
nate de municipalitate către unitatea pe care o are
în administrare, în vederea asigurării condițiilor
optime pentru de ru larea activității, în această
situație, primarul Horia Laurențiu Tiseanu a lansat
și un apel către cei care au posibilitatea să susțină
spitalul prin donații: "Primăria sprijină cu sume
importante de bani Spitalul Municipal Câmpina, dar
și Spitalul de Psihiatrie Voila. Sumele și materialele
din donații reflectă coeziunea pe care orice comu nitate
trebuie să o manifeste în situații de criză majoră".

“Având în vedere situaţia actuală cu privire la
noul coronavirus, a modului de gestionare a boli -
lor înalt contagioase cât şi a modului de solu ţio -
nare a cazurilor în contextul epidemiologic actual,
Primăria Municipiului Câmpina invită persoanele
fizice sau juridice interesate să sprijine Spitalul
Mu nicipal Câmpina, prin donaţii sau sponsorizări,
constând în bunuri materiale (măşti, mănuşi, e -
chipamente de protecţie etc.) sau sume de bani ce
vor fi destinate achiziţionării consumabilelor,
echipamentelor medicale sau produselor necesare
în vederea desfăşurării în condiţii optime şi de

ma ximă siguranţă a activităţii medicale.
Spitalul Municipal Câmpina vă asigură că bu -

nurile donate şi sumele de bani acordate vor fi
utilizate pentru derularea obiectivului sponsorizat
şi va aduce la cunoştinţa publicului numele firmei
sponsor/numele persoanei fizice sponsor”, a fost
mesajul reprezentanților administrației locale.

La rândul său, Frăția Câmpineană, înființată
anul trecut la inițiativa părintelui protopop Gri -
gore Melnic, de la Protoieria Câmpina, a lansat un
apel către donatori, anunțând, totodată, că va spri -
jini Spitalul Municipal Câmpina “deoarece con -
știentizăm faptul că atât cei aflați în prima linie,
medici, asistenți, infirmieri, farmaciști dimpreună
cu toți cei aflați în suferință așteaptă un semn de la
noi, așteaptă sprijinul nostru moral și material.
Ziua de 1 aprilie este ziua în care începem această
lup tă de sprijinire a activității din spitalul câm -
pinean prin donarea de măști, saci, șervețele și pa -
hare de unică folosință. Credem că acum, când Dum -
nezeu ne-a transformat trecerea timpului, pe care o
vedeam prea iute din cauza alergării, într-o tre cere
la fel de iute, însă din cauza izolării, acum,  este
momentul să ne redescoperim ca nație, să arătăm
că suntem uniți și că ne pasă.. de munca și de
suferința celorlalți. Vă așteptam alături!“

Apel la donaţii pentru
susţinerea liniei întâi de la
Spitalul Municipal Câmpina

Conturi pentru donaţii şi sponzorizări

Spitalul Municipal Câmpina, Bd. Carol I, Nr. 117, CUI 2845818
RO38TREZ52221F370100XXXX IBAN lei Trezoreria Câmpina
RO02RNCB0208142319240004 IBAN eur BCR Câmpina
RO72RNCB0208142319240005 IBAN USD BCR Câmpina
Detalii suplimentare puteți obține la adresa de e-mail secretariat@spitalcampina.ro.
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Veniturile celor două spitale
au fost suplimentate, de la bu -
getul local, cu peste 400.000 de
lei, pentru acoperirea cheltu i e -
lilor în vederea pregătirii pentru
a face față situației generate de
pandemia Covid-19.

Mobilizare pentru Spitalul
Municipal Câmpina

Cea mai importantă alocare a
fost de 360.000 de lei, pentru
Spitalul Municipal Câmpina.
Suma suplimentară la buget a
fost aprobată în vederea finanț ă-
rii cheltuielilor cu achiziția de
materiale sanitare, dezinfectanți
și echipamente de protecție pen -
tru personalul medical.

Unitatea sanitară a mai be -
neficiat, în baza aceleiași ho -
tărâri a Consiliului Local, de re -
alocarea unei sume de 28.000
de lei, prevăzute inițial în vede -
rea achiziționării unui EKG și de
aspiratoare de mare capacitate,
ca și de relocarea sumei de
400.000 de lei din veniturile pro-
prii ale Municipiului Câmpina,
de la renovarea Blocului Opera -
tor la achiziția echipamentelor și
materialelor necesare pentru
com baterea COVID19. În actua -
lul context, s-a decis că fondurile
pot fi direcționate pen tru achizi -
ționarea unei izolete.

La acești bani s-au adăugat
fondurile proprii cheltuite de
spital, în contextul pandemiei, dar
și sprijinul extraordinar primit
de unitatea sanitară din partea
sponsorilor. Potrivit unei situații
publicate pe site-ul instituției,

Spi talul Municipal Câmpina a
beneficiat, cu ajutorul donațiilor
din partea mai multor companii
și persoane fizice, de testări pen -
tru personal (120.000 de lei),
izoletă (27.728 de lei), turnuri de
dezinfecție (30.940 de lei), com -
binezoane protecție (46.475,45
lei), mobilier pentru garsoniere
de serviciu puse la dispoziția
medicilor (36.853,03 lei), măști
FFP2 (13.268,5 lei), halate
protecție biologică (2.350 lei) și
mănuși nitril (10.815 lei).

De asemenea, aici au mai
ajuns, cu sprijinul unei asociații
din Constanța, un aparat de
testare rapidă pentru Covid-19
și un cabinet de securitate mi -
crobiologică, precum și o parte
din cele peste un milion de doze
de Hidroxiclorochină, substanță
utilizată pentru tratamentul pa -
cienților infectați cu coro na -
virus, donate de o companie far -
ma ceutică Ministerului Să nătății
și distribuite unităților sanitare
care au primit bolnavi Covid.

Criza epidemiologică este
departe de a se fi încheiat, iar în
cadrul Spitalului Municipal Câm-
pina sunt adoptate, în per ma nență,
noi măsuri pentru a asigura des -
fășurarea activității în con diții
otpime și de siguranță. Ast fel,
potrivit reprezentanților u nității
sanitare, în perioada 7-10  mai
2020, secţia pentru triajul
pacienților care sosesc la  Com -
partimentului de Primiri Urgențe
a fost mutată. Pentru îmbună -
tățirea serviciilor medicale și
pen tru a oferi confort supli me n -
tar pacienților, cu ajutorul Pri -
măriei Municipiului Câm pi na,
corturile amplasate iniţial în in -
cinta spitalului au fost în lo cu ite
cu două containere puse la dis -
poziţie de către municipa litate.

Containerele au fost ampla -
sate în zona de intrare a ambu -
lanţelor și au fost racordate la
re ţelele de energie electrică, apă
și canalizare. Ele beneficiază și

de iluminat corespunzător, in cl u-
siv la exterior. Mai mult, zonele
de acces în containere au fost
pavate, iar întreaga suprafață de
amplasament a fost curățată și
igienizată. 

Măsurile au fost luate întru -
cât conducerea spitalului se aș -
teaptă ca, mult timp de acum în -
colo, triajul pacienților să se facă
în aceste spații din afara unității
sanitare.

Reorganizare și la Spitalul
Vo ila, în contextul
pandemiei

Spitalul de Psihiatrie Voila a
beneficiat, de asemenea, de o
rec tificare, prin alo carea, supli -
men tară a sumei de 60.000 de
lei, bani de la bugetul local,
pentru achiziție de ma teriale
sani tare. În același scop, uni -
tatea a cheltuit 20.000 de lei și
din fonduri proprii, iar în
sprijinul echipei de aici a venit și
un sponsor, care a donat un
tunel dezinfectant. Împreună cu
cel achiziționat deja de spital, e -
chipamentul a permis crearea
cir cuitelor distincte pentru e ven-
tualii pacienți infectați sau sus -
pecți a fi infectați cu Covid-19.

“Și în spitalul nostru putea și
poate ajunge, oricând, un pa -
cient infectat cu noul corona -
virus. Am luat acest lucru în cal -
cul de la bun început. Structura
spitalului ne-a permis pregătirea
unor pavilioane special pentru
astfel de cazuri. Un pavilion a
fost rezervat strict pacienților
con firmați, iar două au fost pre -
gătite pentru suspecții proveniți
din izolare. Aici, de altfel, au fost
internate patru persoane, trei au
rămas numai 24 de ore, iar a
patra, o femeie care se afla în
izolare după contactul cu o rudă
venită din străinătate, a avut
nevoie de o perioadă de in ter -
nare mai lungă și a rămas două
săptămâni. Am asigurat circuit

separat pentru aceste cazuri. De
asemenea, trei pavilioane au fost
golite, în urma externărilor care
au putut fi făcute, iar acolo am
primit toți pacienții nou-inter -
nați. Fiecare nou internat a ră -
mas acolo până la externare, da -
că  a stat mai puțin de două săp -
tă mâni,  sau cel mult 14 zile, cât
am considerat că ar fi perioada
de incubație dacă ar fi infectat”,
ne-a detaliat managerul Spita -
lului de Psihiatrie Voila, dr. Irina
Minescu, câteva dintre măsurile
aplicate aici.

Aceasta a precizat și că acti -
vitatea ambulatoriului nu a pu -
tut fi suspendată, dat fiind spe -
cificul unității sanitare, dar a
fost făcut un triaj strict al pa -
cien ților, iar aceștia nu au mai
fost lăsați să intre în spital. De
asemenea, în această perioadă, a
fost creată și posibilitatea a -
cordării consultațiilor prin
telemedicină. Au fost două ca -
zuri în care s-a recurs la această
variantă.

Chiar dacă riscul ca un
pacient infectat cu Covid-19 să
ajungă la Voila a fost destul de
mic, el a existat în permanență.
Așa că și în această unitate
sanitară s-a resimțit o perioadă
dificilă și destul de stresantă,
pentru personalul medical, dar și
pentru pacienți, cu atât mai mult
cu cât vizitele au fost sistate încă
dinaintea debutului stării de
urgență.

“Cea mai mare provocare a
fost  partea de organizare. Am
adaptat protocoalele stabilite la
nivel național la specificul
spitalului, pentru a asigura o
pro tecție cât mai bună anga -
jaților și pacienților. O altă parte
dificilă a fost instruirea perso -
nalului cu privire la utilizarea
echipamentelor de protecție și
necesarul de echipamente, ți -
nând cont de gradul de risc cu
ca re s-a confruntat unitatea
noas tră sanitară”, ne-a măr -
turisit dr. Irina Minescu.

Până în prezent, la Spitalul de
Psihiatrie Voila nu au fost
înregistrate evenimente deose -
bite, în contextul pandemiei. Iar
colectivul de aici nu s-a oprit la
a-și îndeplini obligațiile de
serviciu. Recent, mai mulți an -
gajați au participat la o cam -
panie de donare de sânge,
încercând să vină și astfel în
sprijinul celor aflați în suferință.

Sprijin pentru spitalele
din Câmpina, în lupta cu
pandemia Covid-19

Consiliul Local Câmpina
a aprobat, în luna
martie, la propunerea
primarului Horia
Tiseanu, modificarea
bugetelor alocate celor
două unită�i sanitare din
municipiu, Spitalul
Municipal și Spitalul de
Psihiatrie. A fost parte
din efortul financiar
făcut în fa�a uriașei
provocări reprezentate
de pandemia Covid-19.
Spitalele au pus la
bătaie sume importante
din fondurile proprii și
au beneficiat inclusiv de
ajutorul sponsorilor,
reușind să se
pregătească foarte bine,
într-un timp extrem de
scurt, pentru a gestiona
cazurile apărute în
această perioadă.
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În ședința din 27 martie, Comitetul
Local pentru Situații de Urgență al mu -
nicipiului Câmpina, condus de primarul
Horia Tiseanu, a stabilit modalitățile de
sprijin pentru unele categorii de per -
soane aflate în dificultate, în contextul
măsurilor de prevenire  a răspândirii
COVID-19. 

Astfel, la nivel local, s-a decis acor -
darea de sprijin în efectuarea cumpă ră -
turilor necesare traiului pentru persoa -
nele cu vârsta peste 65 ani, fără susți nă -
tori sau altă formă de ajutor, la solici -
tarea și pe cheltuiala acestora, prin in -
termediul echipelor mobile constituite
la nivelul administrației publice locale.
De asemenea, s-a decis acordarea unor
ajutoare de urgență constând în pro -
duse alimentare și de igienă de bază, sub
forma unui coș săptămânal, pentru
persoane în vârstă de peste 65 ani, fără
susținători sau altă formă de ajutor și
fără venituri.

Aceleași tipuri de sprijin au fost
prevăzute și pentru persoanele izolate la
domiciliu, pe raza municipiului, aflate
în evidența Direcției de Sănătate Publică
Prahova și a Poliției municipiului Câm -
pina.

În ceea ce-i privește pe vârstnici,
autoritățile locale au apelat și la spri -

jinul cetățenilor, pentru identificarea
celor care au nevoie de ajutor.  Câm -
pinenii care știau de asemenea cazuri
au fost rugați să transmită detaliile la
Dispeceratul Poliţiei Locale Câmpina.
Persoanele indicate au fost identificate
și ajutate conform deciziei CLSU. Con -
cret, pentru cumpărăturile de strictă ne -
cesitate, datele au fost transmise de Po -
liţia Locală către Asistenţa Socială, care
a verificat situaţia socială reală, a pre -
luat lista de cumpărături şi banii nece -
sari de la cetățenii din categoria aminti -
tă și a asigurat aprovizionarea acestora.

De asemenea, în timpul acestor ac -
țiuni, asistenții sociali au identificat și o
a treia categorie de persoane. Astfel, și
câmpinenii cu vârste până în 65 de ani,
cu un risc crescut la contactarea noului
coronavirus (boli cornice - diabet, boli
car diovasculare, boli autoimune, hiper -
tensiune arteriala etc.) sau cu dificultăți
la deplasare, care nu au avut la cine să
apeleze pentru ajutor, au putut solicita
sprijinul Direcției, pentru cumpărăturile
obișnuite. 

“Până la data de 11.05.2020, au fost
luate în evidență și s-a acordat sprijin
pentru cumpărături unui număr de 6
familii de persoane izolate la domiciliu,
unora la intervale de 2-3 zile, potrivit

solicitărilor acestora. Au fost luate în
evidență un număr de 104 de persoane
în vârstă de peste 65 de ani, fără sus ți -
nători sau altă formă de ajutor, iar
pentru 30 s-au făcut cumpărături din
veniturile acestora. În acțiunea de iden -
tificare a vârstnicilor care au nevoie de
sprijin în vederea minimalizării expu -
nerii lor în afara locuințelor ne-au
sprijinit eficient președinții  asociațiilor
de locatari, medicii de familie, Asociația
Veteranilor de Război, precum și alți ce -
tă țeni care aveau cunoștință de per soa -
ne care au nevoie de sprijin”, ne-a de -
cla rat Mihaela Ene, din partea Direc ției
de Asistență Socială a Primăriei Câmpina.

În ceea ce privește “coșul săptămâ -
nal”, în valoare de 100 de lei, acordat ca
ajutor de urgență conform  hotărârii
CLSU din 27 martie, două persoane care

au solicitat acest sprijin au îndeplinit
condițiile pentru a beneficia de el. “Co -
șul săptămânal” a cuprins produse
alimentare de bază (pâine, lactate, ulei,
zahăr, făină, ouă, orez, conserve, carne,
cartofi, ceapă) și produse de igienă
(săpun, pastă de dinți, detergent, hârtie
igienică), fiind acordat o singură dată,
cu posibilitatea reevaluării cazului,
pentru situații temeinic justificate, la
sesizarea beneficiarului. Sprijinul a fost
prevăzut pentru persoanele izolate la
domiciliu sau peste 65 de ani, fără sus -
ținători și fără alte venituri în afară de
alocația de stat pentru copii, alocația
pen tru susținerea familiei, ajutorul de
încălzire a locuinței, bursele școlare,
”Ba nii de liceu” ori stimulentul educa -
țional sub formă de tichete pentru gră -
diniță.

Andres Spedition SRL a
donat, la începutul lunii aprilie,
prin intermediul Direcției de
Asistență Socială Câmpina,
1.000 kg de cartofi, distribuite
către 100 de familii cu venituri
mici sau din categorii defa vo -
rizate din municipiu. Ajutorul a
fost completat, câteva zile mai
târziu, printr-o nouă donație
făcută de Sofprest Security
SRL, constând în 1.000 kg car -
tofi și 500 kg de ceapă. Câte 10
kg din fiecare au ajuns, de ase -
menea, la familii cu venituri mici.

În perioada stării de urgen -

ță, și Pol Fruct SRL a venit în
spri jinul persoanelor defavori -
zate, donând peste 1000 de kg
de mere pentru consum care au
fost distribuite prin intermediul
Direcției Asistență Socială, al
Can tinei Sociale, dar şi al Aso -
ci ațiilor precum “Mâna Deschi -
să” şi “Casa Sperantei”.

Pentru aceste categorii de
câmpineni, de mare folos a fost
și sprijinul acordat de un do -
nator anonim, care a oferit 720
de săpunuri spre a fi distribuite
câmpinenilor nevoiași, ținând
cont de cât de importantă este

păstrarea unei igiene cores pun-
 ză toare, mai ales în con tex tul
pandemiei.

Pentru a limita expunerea
persoanelor din categorii defa -
vorizate, de la finalul lunii mar -
tie, Primăria Câmpina a re or ga -
nizat și activitatea cantinei de
ajutor social. Autoritățile lo cale
au decis ca, în această perioa -
dă, să fie acordată parţial hrană
caldă (de două ori pe săp tă mâ -
nă), urmând ca pentru ce lelalte
zile să fie distribuită hra nă re -
ce, pe care beneficiarii au pri -
mit-o tot în acele două zile. 

Donaţii pentru câmpinenii cu venituri
mici, în perioada stării de urgenţă
Mai mul�i operatori economici din Câmpina s-au mobilizat, în perioada dificilă
în care România s-a aflat sub starea de urgen�ă, și au făcut dona�ii care au fost
distribuite persoanelor defavorizate și cu venituri mici.

Persoanele vârstnice din municipiu,
sprijinite de autorităţile locale pe
durata stării de urgen�ă
Fiind printre categoriile cele mai expuse riscului de a

dezvolta forme severe de boală, în cazul infectării  cu noul

coronavirus, persoanele de peste 65 de ani au fost vizate, de

la instituirea stării de urgen�ă, de măsuri restrictive

suplimentare. Pentru a veni în sprijinul vârstnicilor și a

limita deplasările acestora în afara locuin�ei, autorită�ile

locale din Câmpina au dispus o serie de măsuri duse la bun

sfârșit cu ajutorul angaja�ilor administra�iei locale.
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Riscul infectării într-un ca -
binet de medicină de familie era
uriaș, la fel și cel al răspândirii
coronavirusului, având în ve -
de re gradul ridicat de adresa bi -
litate. Tocmai aici, însă, criza
ma terialelor sanitare și a dezin -
fectanților a lovit în plin. Medi -
cii s-au văzut în imposibilitatea
de a mai achiziționa produsele
necesare pentru protecția lor, a
asistenților și a miilor de pa -
cienți de pe listele cabinetelor,
care aveau nevoie de consul ta -
ții și tratament. Și asta întrucât
stocurile la furnizori erau a -
proa pe inexistente, iar acolo
unde încă mai se găseau produse
acestea erau comercializate la
prețuri de până la 10 ori mai

mari decât înainte de criză. “Întâi
ne-am lovit de prețurile
prohibi tive, dar nu am avut
încotro și am făcut comenzile
așa, numai să ne aprovizionăm
și să avem cum să ne protejăm,
noi și pa cienții. Acum nici nu
ne mai punem problema
prețului. Pur și simplu, nu mai
avem de unde să le cumpărăm,
indiferent cât suntem dispuși
să plătim pen tru ele. Mănuși,
măști, halate de protecție și
dezinfectanți, toate acestea
sunt indispensabile într-un
cabinet medical, indife rent de
specialitate. Intrarea în
carantină a unui cabinet de me -
dicină de familie înseamnă ca,
în plină epidemie, să rămână

fără medic de familie 1.500 de
oameni, dacă e vorba de mediul
urban, și până la 2.500 de
oameni, în mediul rural. Cu
asta ne confruntăm, acestea
sunt riscurile. Noi ne dorim să
reducem din presiunea asupra
spitalelor, care trebuie să ges -
tioneze cazurile grave”, puncta,
la începutul stării de urgență,
dr. Simona Schnelbach, preșe -
dintele Colegiului Medicilor
Prahova.

Drept urmare, sprijinul ofe -
rit de administrația locală celor
17 medici de familie din Câm -
pina a fost o gură de aer. La fi -
nalul lunii martie, Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgen -

ţă al municipiului, condus de
primarul Horia Tiseanu, a hotă -
rât că “întregul personal care
lucrează în prima linie, medici
şi asistenţi deopotrivă şi alte
ca tegorii de personal medical,
trebuie sprijinit şi protejat pen -
tru a-şi desfăşura activitatea în
condiţii optime”. Astfel, “în ur -
ma achiziţiei materialelor de
către administraţia publică lo -
ca lă, acestea au fost puse la
dispoziţia celor 17 medici de
familie din municipiu. Aşadar,
primarul,  Horia Laurenţiu Ti -
sea nu, împreună cu viceprima -
rul, Ioan Adrian Piţigoi, şi re -
prezentantul Biroului pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul

Primăriei municipiului Câmpi -
na au mers pe teren, la cabi ne -
tele medicale de familie pentru
evaluarea necesităţilor aces to -
ra şi totodată, pentru susţine -
rea personalului ce lucrează în
prima linie, atât moral, cât şi
ma terial prin punerea la dispo -
ziţie de măşti de unică folosin -
ţă, mănuşi de unică folosinţă,
dar şi dezinfectant pentru su -
prafeţe şi pardoseli pe bază de
biocid, achiziţionate de urgenţă
din bugetul local”, au informat
re prezentanții Primăriei Câm -
pina.

Toate materialele au fost
achiziționate de urgență de ad -
ministrația locală, din fonduri

Autoritățile locale au pregătit, în a -
cest scop, 30 de apartamente din blocul
de necesitate, care au fost mobilate și
igienizate, acestea fiind destinate medi -
cilor de la Spitalul Municipal Câmpina.
Este vorba despre întreg tronsonul I al
imobilului. 

Apartamentele și garsonie re le de la
parter și ultimele două etaje au fost
mobilate, din fonduri proprii, de
Primăria Câmpina, investiția ridicându-
se la aproximativ 75.000 de lei. Tot ad -
mi nistrația locală, prin angajații săi, a
asigurat și curățenia și igienizarea spa -
țiilor de locuit.

Alți aproximativ 50.000 de lei au fost

cheltuiți de Spitalul Municipal, pentru
mobilarea unităților locative de la pri -
mul și al doilea etaj.

De asemenea, pentru personalul me -
dical mediu și auxiliar, Primăria Câm -
pina a pus la dispoziție cele 27 de came -
re din hotelul de la Casa Tineretului.

Potrivit reprezentanților administra -
ției locale, din fericire, criza Covid-19
nu a lovit atât de tare, astfel că numai
câ teva dintre camerele puse la dispozi -
ția personalului medical au fost ocu -
pate, în această perioadă. Cel mult 13
unități locative din blocul de necesitate
și câteva camere de la Casa Tineretului,
au fost ocupate de medici și personal

sanitar care au optat pentru această va -
riantă ca să nu-și expună familia unui

eventual risc de infectare cu noul co -
ronavirus.

Administra�ia locală a pus la dispoziţia Spitalului Municipal
spaţii gratuite pentru cazarea personalului medical
Primăria Câmpina a decis să asigure, gratuit, pentru personalul din

cadrul Spitalului Municipal Câmpina, spa�ii de cazare, astfel încât

angaja�ii unită�ii sanitare să nu fie nevoi�i să mai meargă acasă, între

gărzi sau între ture, și să-și protejeze astfel familia de o eventuală

infectare cu noul coronavirus. Măsura a fost luată având în vedere și

faptul că spitalul din municipiu a fost desemnat, prin ordin al

ministrului Sănătă�ii, unitate suport pentru pacien�ii Covid-19.

Spitalul Municipal Câmpina a fost desemnat spital suport pentru pacienții cu
Covid-19, intenția Ministerului Sănătății fiind ca aici să ajungă pacienții
infectați cu noul coronavirus care au episod acut de boală, dar și gravidele
infectate din Prahova care ar fi trebuit să nască pe durata internării pentru
tratarea infecției cu SARS-CoV-2.

Primăria Câmpina a asigurat necesarul de
materiale de protec�ie și dezinfectan�i, pentru
cabinetele medicilor de familie, în contextul
pandemiei
Debutul crizei declanșate de coronavirus în

România a adus și o criză fără precedent de

materiale sanitare de protec�ie și dezinfectan�i.

Cum toate eforturile autorită�ilor centrale au fost

direc�ionate către asigurarea acestora pentru

spitale, medicii de familie s-au văzut nevoi�i să

înfrunte cu mâinile goale  riscul de infectare.

Primăria Câmpina a fost printre primele

administra�ii locale din jude� care a răspuns

apelului lansat de Colegiul Medicilor Prahova,

privind sprijinirea angaja�ilor din cabinetele de

medicină de familie.
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Starea de urgen�ă și starea de alertă nu
Autorită�ile locale au continuat, și în această perioadă,

lucrările demarate la mai multe obiective din municipiu.

Este vorba despre investi�ii importante pentru Câmpina

și câmpineni, așa că amânările și întârzierile nici nu au

fost luate în calcul, din moment ce starea de urgen�ă nu

a impus restric�ii în acest sens.

În plină stare de urgență, Câmpina
a menținut ritmul alert al investițiilor.
Chiar pe 1 aprilie a fost semnat ordi -
nul de începere pentru lucrările de
exe cuție în cadrul proiectului “Resta -
ura rea, dotarea și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural al
obiectivului de patrimoniu «Muzeul
Memorial B. P. Hasdeu»”. Valoarea
totală este de 15.810.886,31 de lei, din
care 13.369.855,36 de lei reprezintă
con tri buția UE, iar 2.044.801,41 de lei
este contribuția de la bugetul de stat. 

Lucrările implică restaurarea, con -
servarea, renovarea, dotarea, moderni -
za rea și punerea în valoare a obiec -
tivului Muzeul Memorial „Bogdan

Petriceicu Hasdeu“, dar și promovarea
obiectivului, respectiv creșterea nu -
mă rului de vizitatori la obiectivul de
patrimoniu restaurat și implicit în mu -
nicipiul Câmpina.

De fapt, până la acest moment, au
fost demarate lucrările aferente rea li -
ză rii hidroizolațiilor la fundația mu -
zeului, au  început deja săpăturile pen -
tru înlocuirea rețelelor exterioare de
utilități și cele de consolidare la clă di -
rea care adăpostește depozitul de car -
te. Totodată, restauratorii angajați în
proiect au preluat obiectele care vor fi
restaurate în laboratoare specializate.

Termenul de finalizare a lucrărilor
este septembrie 2021.

Start la reabilitarea Muzeul “B. P. Hasdeu”

Proiectul în valoare de 2.138.768,90
de lei (+TVA) este finanțat, în proporție de
60%, din fonduri de la Ministerul Lu cră -
rilor Publice, Dezvoltării și Adminis tra -
ției, iar 30% din cheltuieli sunt acoperite
de administrația locală, astfel încât con -
tribuția proprietarilor este de numai 10
procente.

Primul lot include blocurile 1, 1A, 1C
și 1D, executant fiind desemnată, în urma
procedurii de achiziție, Asocierea SC JUST
CIVIL ENGINEERING SRL - SC CONCAS SA.

Ordinul de începe a lucrărilor a fost

semnat pe 21 aprilie, iar termenul de exe -
cuție pentru primul imobil, bl. nr. 1 și 1A
de pe Bd. Carol I, nr .4, este de 3 luni. În
mai puțin de o lună de la startul
șantierului au fost realizate, deja, lucrări
precum de co pertarea și îndepărtarea tu -
turor stra tu rilor de hidroizolație montate
de-a lungul timpului, repararea șapei de
egalizare, a mor sarea su pra fețelor, mon -
tarea mem bra nei de difuzie a vaporilor și
montarea  stratului de polistiren expan -
dat ignifugat deasupra plăcilor peste
balcoanele de la etajul 4.

Lucrări reluate pentru creşterea eficienţei energetice în clădiri de locuinţe
Tot luna trecută au fost re -

luate lucrările în cadrul pro iec -
tului “Creș   terea eficienței ener -
ge ti ce în clădirile reziden țiale
din mu nici piul Câmpina”, la blo -
cul nr. 12 de pe str. Victoriei, nr.
6, după ce intervențiile au fost
sistate, o scurtă peri oadă de timp,
între 23 martie și 13 aprilie. 

Valoarea contrac tu lui este de
1.013.304,21 de lei, din care
372.822 de lei reprezintă con -
tribuția UE, iar  65.792,11 de lei
este contribuția de la buge tul de
stat. Lucrările ar trebui finalizate
la sfârșitul acestui an.

De la emiterea ordi nului de
începere a lu crărilor (17 febru -

arie) până în prezent, a fost
făcută organizarea de șantier și
s-a lucrat la izolarea acope -
rișului, până acum curățându-se
stratul suport și fi ind pregătite
suprafe țele prin aplicarea a -
morsei bituminoase, a plicarea
barierei contra vapo ri lor,
aplicarea u nui strat de 20 cm de
polistiren expandat ig nifugat și
a membra nelor hidroizolatoare
au to adezive cu bitum elastomer.
În lucru este, în pre zent,
montarea jghea bu rilor. Lucrarea
este rea lizată de SC COSEF
CONSTRUCT SRL, în baza
contractului sem nat cu Primăria
Câm pina în luna februarie.

Luna trecută a început reabilitarea
termică a bl. 1 și 1A, de pe Bd. Carol I
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Ca urmare a unei solicitări transmise de Judecătoria
Câmpina către administrația locală, autoritățile au
modificat intersecția din apropierea sediului instanței.
Astfel, s-a renunțat la accesul pe dreapta cu întoarcerea
în sensul unic, aducându-se modificări intersecției prin
amenajarea unui mic spațiu verde, a 12 locuri de parcare
marcate corespunzător și marcarea unei noi treceri de
pietoni. 

Șase dintre cele 12 locuri sunt rezervate pentru per -
so nalul Judecătoriei, în timpul programului de lucru, adi -
că de la 8.00 la 17.00, în afara acestui interval ele fiind,
ca și celelalte, la dispoziția șoferilor.

Lucrarea a fost efectuată în regie proprie, prin Ate -
lierul Infrastructură Urbană, sub coordonarea re pre zen -
tan ților Administrației Domeniului Public și Privat.

u au nu a închis șantierele din Câmpina

Blocat, multă vreme, din cauza lipsei de seri -
ozi tate de care a dat dovadă constructorul care
a câștigat prima procedură de achiziție, proiec -
tul amenajării noului cimitir uman al munici -
piului, “Lumina”, a intrat în ritmul optim, menți -
nut și pe durata stării de urgență.

Astfel, în prezent, finisajele sunt a proa pe
gata la capelă (90%), corpul porții (80%) și
corpul administrativ (70%).

În stadii de 50-70% sunt și lucrările la rețea -
ua de apă și canalizare, instalațiile electrice și
cele sanitare. Termenul de execu ție este de 14
luni.

Noul contract pentru acest obiectiv a fost
semnat în octombrie 2019, cu SC JUST CIVIL
ENGINEERING SRL, și are o valoare de
1.641.250,79 lei (cu tot cu TVA). 

CNI a decis să continue

lucrările la sala de

educa�ie fizică școlară de

la Șc. “Ion Câmpineanu”

Proiectul, în valoare de 1.851.624,00 de lei, este
realizat de Compania Națională de Investiții, din
bani de la Ministerul Dezvoltării.

Având în vedere că suprafața totală este de
1.484 mp, sala de educație fizică școlară din str.
Erupției, nr. 7 (Școala Gimn. "Ion Câmpineanu")
este considerată de CNI, sala de tip B, cu capacitate
de 50 de locuri. La acest tip de săli, suprafața
terenului liber de sarcini și bun de fundare având
minim 1,575 mp.

"Eforturile administrației câmpinene își spun
cuvântul. După 12 ani de insistențe, în sfârșit CNI
realizează o sală de sport modernă la Șc. Gen. Ion
Câmpineanu. Scheletul metalic este în curs de
realizare. Marele avantaj este că lucrarea, cu
excepția branșamentelor la utilități (nesemni -
ficative financiar raportat la construcție) se face pe
ba nii Guvernului", a explicat primarul Horia La -
urențiu Tiseanu.

Pe 13 aprilie, Primăria Câmpina a anun țat că HIDRO
PRAHOVA a reînceput lucrările de reabilitare a reţelei de
canalizare, la branşarea cartierului Câmpiniţa, pe
Bulevardul Carol I (intersecţia cu străzile Oituz și Pictor N.
Grigorescu), iar din 5 mai au început intervențiile și pe
Calea Doftanei. Aici se lucrează, deocamdată, la extinderea
rețelei de canalizare, pe tronsonul cuprins între strada
B.P.Hașdeu și strada T. Vladimirescu. În acest caz, termenul
de execuție expiră la începutul lunii iunie, iar până atunci,
pe tronsonul de drum sus-menționat, traficul este oprit. Ca
rute ocolitoare, cetățenii pot folosi traseul Calea Doftanei -
strada T. Vladimirescu - strada Al. I. Cuza - strada B. P. Hașdeu
sau strada B.P. Hașdeu - strada Bobâlna- Calea Doftanei.

În această perioadă, stația pentru trans port în comun Răcitor a
fost mutată de pe Calea Doftanei pe str. B. P. Hasdeu.

Totodată, după terminarea lucrărilor de pe str. M. Ko găl -
niceanu, lucrările au continuat etapizat pe str. Republicii, a -
jungând momentan în zona intersecției cu str. Cercului. Ur -
mează ieșirea cu lucrarea în Calea Doftanei, unde se va
bran șa la lucrarea deja existentă pe tronson B. P. Hasdeu cu
Tu dor Vladimirescu.

Noi locuri de parcare, 
în zona Judecătoriei

Lucrarea de extindere
a Cimitirului Bobâlna
a ajuns la 70%

Unul dintre proiectele
im portante derulate în pre -
zent în municipiu este ex tin -
derea cimitirului uman “Bo -
bâlna”, care se referă de fapt
la reabilitarea și extin de rea
capelei și spațiilor admi nis -
trative, realizată în baza con -
trac tului în valoare de
469.863,44 de lei (inclusiv
TVA), semnat în toamna anu -
lui trecut cu SC COSEF
CON STRUCT SRL.

Cu un termen de execu ție
de 12 luni, lucrările sunt, în
prezent, la un stadiu de 70%. 

Lucrări avansate
pentru realizarea
noului cimitir
“Lumina”

Continuă lucrările la reţeaua de canalizare a municipiului
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Hotărârea a instituit sta -

rea de alertă pe întreg te -
ritoriul țării pe o durată de
30 de zile, începând cu data
de 18 mai. 

Restric�ii de deplasare
Odată cu intrarea în vi -

goa re a actului normativ, a
fost ridicată restricția ca re

limita deplasarea în afara

do miciliului, ea fiind men ți -
nută numai în cazul pă ră si -
rii localității.  În interiorul
lo calităților se mai interzice
doar circulația persoanelor
în grupuri pietonale mai
mari de 3 persoane care nu
aparțin aceleiași familii.
Ho tărârea interzice depla -

sa rea persoanelor în afara

lo ca lității/zonei metro poli -
ta ne, cu următoarele excep -
ții: deplasarea în interes
pro fesional, în scop uma ni -
tar sau de voluntariat, pen -
tru realizarea de activități
a gricole, pentru comer cia -
lizarea de produse agroa li -
mentare de către produ că -
torii agricoli, pentru îngri ji -
rea sau administrarea unei
pro prietăți din altă locali -
tate, pentru eliberarea de
do c umente, pentru partici -
pa rea la programe sau pro -
ceduri medicale, pentru în -
grijirea/însoțirea copiilor/
mem brilor de familie, în -
grij irea unei/unui rude/afin
sau persoană aflată în în -
tre ținere, asistența per soa -
nelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilități, decesul unui
membru de familie, depla -
sa rea pentru asistență me -
di cală, pentru activități re -
creative sau sportive indi -
viduale desfășurate în aer
li ber, pentru participarea la
e veni mente familiale, de -
pla sarea pentru achiziția,
service-ul, efectuarea ITP
sau alte operațiuni de în -
treținere a vehiculelor,  de -
plasarea pentru asigu rarea
de bunuri care acoperă ne -

cesitățile persoanelor și a -
ni  malelor de compa nie/do -
mestice, precum și bunuri
ne cesare desfășurării acti -
vității profesionale, care nu
se pot achiziționa din loca -
litatea de domiciliu/reșe din ță.

Justificarea deplasării în
afara localității se face fo -
losind legitimația de ser vi -
ciu sau adeverința eliberată
de angajator ori o declarație
pe propria răspundere cu
pri v ire la motivul depla să -
rii, completată în prealabil.

Activitățile în aer liber
sunt permise cu particip a -
rea a cel mult trei persoane
care nu locuiesc împreună,
iar la eveni mente private în
spații în chise este permisă
participarea a cel mult 8
per soane și cu res pectarea
re gulilor de distanțare so -
cială.

Cursurile rămân
suspendate

Hotărârea a prelungit
mă sura suspendării cursu -
rilor în unitățile de învăță -
mânt preuniversitar, cu
men țiunea că, în perioada
2-12 iunie, pot fi organizate
activități de pregătire în ve -
derea susținerii examenelor
naționale. Acestea se vor
des fășura în condiții stabi -
lite clar prin ordin comun al
ministrului Educației și mi -
nistrului Sănătății, do cu -
ment care stabilește că tre -

buie asigurate condiții care
să permită distanțarea so -
cia lă, iar durata cursurilor
nu poate fi mai mare de do -
uă ore la gimnaziu și trei
ore la liceu.

Reluarea unor activită�i
Actul normativ permite,

pe durata stării de alertă,
reluarea activităților de pre-
gătire fizică în cadrul struc -
turilor și bazelor sportive,
cons tâ nd în cantonamente,
antrena mente și competiții
sportive organizate pe te -
ritoriul Ro mâniei, în anu -
mite condiții. La fel a fost
posibilă și re luarea ac ti -
vității muzeelor, a bibli o -
tecilor, librăriilor, ci nema -
tografelor, studio u rilor de
producție de film și audio -
vizual, a instituțiilor,  a e ve -
nimentelor culturale în aer
liber și festivalurilor pu bli -
ce și private.

În ceea ce privește de -
rularea activității cultelor
religioase, inclusiv a slujbe -
lor cu caracter privat, con -
di țiile au fost stabilite prin
or din al ministrului Sănă -
tății și ministrului Aface -
rilor Interne. Concret, acce -
sul credincioșilor în lăcașul
de cult și în locațiile unde
se organizează slujbe cu ca -
racter privat se va face li -
mita, fiind posibil numai
pentru cei care nu prezintă
simp tome de infecție respi -
ra torie (tuse, strănut, rino -

ree). La evenimentele cu
caracter privat pot parti -
cipa cel mult 16 persoane,
fiind obligatorie purtarea
măștii.

Slujbele care se vor ofi -
cia de către personalul de
cult, în aer liber, se vor des -
fășura cu menținerea dis -
tan ței de 1,5 m între per -
soa  ne. “În cadrul ritua lu ri -
lor religioase în care se vor
folosi obiecte de cult care
in tră în contact cu cre din -
cio șii, acestea se vor dezin -
fecta după fiecare utili za re”.
De asemenea vor fi dezin -
fec tate periodic, o dată la 4
ore, obiectele sau supra fe -
țele frecvent atinse (de
exem plu, mânerele ușilor,
ba lustrade, scaune), mai
stabilește ordinul.

Purtarea măștii de
protec�ie și triajul
epidemiologic sunt
obligatorii

În spațiile publice închi -
se, spațiile comerciale, mij -
loa cele de transport în co -
mun și la locul de muncă se
in stituie obligativitatea pur-
 tă rii măștii de protecție. În
acest scop, Guvernul a a -
probat ca Ministerul Sănă -
tății să distribuie, gratuit,
kit-uri cu câte 50 de măști
pentru 2,3 milioane de per -
soa ne din următoarele ca -
te gorii: persoanele din fa -
mi liile beneficiare ale ve ni -
tului minim garantat; per -

Consiliul Local Câmpina a adoptat, în
a prilie, la propunerea primarului Horia Ti -
sea nu, măsuri pentru  reducerea sau exo -
nerarea obligațiilor de plată în cazul chi -
riilor pentru terenurile ori spațiile cu altă
destinație decât cea de locuință, aflate în
pro prietatea Municipiului Câmpina. Aces -
te facilități au fost acordate în contextul
pan demiei SARS-CoV-2.

Hotărârea prevede, începând cu data de
1 aprilie 2020 și până la încetarea stării de
urgență instituite, o reducere cu 50% a cu -
antumului chiriilor datorate bugetului lo -
cal al municipiului Câmpina de către ope -
ra torii economici, “așa cum sunt definiți în
Ordinul nr.791/2020 privind acordarea
certificatelor de situaţii de urgenţă opera -
torilor economici a căror activitate este a -
fec tată în contextul pandemiei SARS-CoV-2,
deținători ai certificatului de situații de
urgență tip 2 (GALBEN) eliberat de Minis -
terul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, a căror activitate a fost afectată în
con textul pandemiei SARS-CoV-2, prin di -
minuarea încasărilor”.

Cu același prilej a fost aprobată “exo -
ne rarea de la plata chiriilor datorate bu ge -

tu lui local al Municipiului Câmpina de că -
tre operatorii economici, așa cum sunt de -
finiți în Ordinul nr.791/2020 privind acor -
darea certificatelor de situaţii de urgenţă
operatorilor economici a căror activitate
este afectată în contextul pandemiei SARS-
CoV-2, deținători ai certificatului de situa -
ții de urgență tip 1 (ALBASTRU) eliberat de
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului
de Afaceri, a căror activitate a fost între -
rup tă total ca urmare a efectelor măsurii de
suspendare a unor activități dispuse con -
form art.(1) și art.(2) din Ordonanța mili -
tară nr.1/2020”. Această măsură a fost
apli cată până la încetarea stării de urgență.

De facilități pot beneficia, la cerere,
ope ratorii economici care prezintă certifi -
catul emis în condițiile Ordinului nr.791/
2020 privind acordarea certificatelor de
situaţii de urgenţă operatorilor economici
a căror activitate este afectată în contextul
pandemiei SARS-CoV-2. Potrivit hotătrârii
Con siliului Local, “solicitarea de redu ce -
re/exonerare a chiriilor datorate bugetului
local al Municipiului Câmpina se depune
la sediul Primăriei Municipiului Câmpina
sau după caz, la sediul administratorului

bu nurilor care fac obiectul închirierii“, iar
“reducerea/exonerarea chiriilor datorate
bu getului local al Municipiului Câmpina
va face obiectul unui act adițional la con -
tract”.

“Promovarea proiectului de hotărâre
are la bază instituirea stării de urgență pe
teritoriul României (...) prin care a fost sus -
pendată activitatea de servire şi consum al
produselor alimentare şi băuturilor al co -
olice şi nealcoolice, organizată de res -
taurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri
publice, în spaţiile destinate acestui scop
din interiorul sau exteriorul locaţiei, pre -
cum și toate activitățile culturale, știin ți -
fice, artistice, religioase, sportive, de dive r -
tisment sau jocuri de noroc, de tratament
bal near și de îngrijire personală, realizate
în spații închise. Urmare măsurilor insti -

tuite în contextul prevenirii răspândirii
COVID-19, activitatea agenților economici
a fost afectată, astfel că atât la sediul in -
stituției noastre, cât și la sediul instituțiilor
pu blice subordonate, au fost înregistrate
cereri prin care s-a solicitat stabilirea unor
facilități cu privire la plata chiriei (sus -
pendare, anulare, reducere). Analizând a -
ceste cereri în raport și de măsurile finan -
ciar - fiscale acordate de stat societăților
aflate în imposibilitatea desfășurării acti -
vi tății sau reducerea semnificativă a acti -
vității sau a vânzărilor, am propus ca mă -
suri de sprijinire și stimulare a opera to -
rilor în această perioadă reducerea cu 50%
a chiriei datorată sau exonerarea de la
plata acesteia, după caz”, se arată în ex -
punerea de motive atașată proiectului de
primarul Horia Tiseanu.

Noi reguli valabile la nivel na�ional, pe durata st
Guvernul a adoptat, pe 18 mai, hotărârea privind declararea
stării de alertă, care include și măsurile care se aplică pe
durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. 

În contextul instituirii stării de alertă, Comitetul
Lo cal pentru Situații de Urgență a adoptat urmă toa -
rele măsuri: 

- redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția
lo curilor de joacă pentru copii

- redeschiderea cimitirelor din municipiul Câmpina,
după ce acestea au fost igienizate și aici au fost derulate
și operațiuni de dezinsecție

- menținerea, la dispoziția Spitalului Municipal, a
unor garsoniere din blocul de necesitate și a unor ca me -
re din hotelul de la Casa Tineretului, pentru personalul
medical, cu posibilitatea alocării și altor unități locative

- realizarea, în continuare, a dezinfecției scărilor de
bloc, străzilor/pasajelor pietonale, trotuarelor și a plat -
for melor de gunoi menajer arondate blocurilor

- măsurare a temperaturii corporale a persoanelor la
intrarea în clădirile în care își desfășoară activitatea
Primăria/Consiliul Local, instituțiile și serviciile publice
subordonate autorităților publice locale, inclusiv piața
agroalimentară

- interzicerea accesului persoanelor a căror
temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă,
depășește 37,3 grade C

- instituirea obligativității purtării măștii în spațiile
enumerate anterior

- menținerea suspendării activității în cadrul Creșei
Municipale 

- reluarea activităților în Biblioteca Municipală și
Muzeul schițelor pictorului Nicolae Grigorescu

Facilităţi pentru agenţii economici
afectaţi de criza Covid-19
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soanele din familiile bene -
ficiare de alocaţii pentru
sus ţinerea familiei; pensio -
na rii sistemului public de
pen sii ale căror drepturi
sunt de până la 704 lei in -
clusiv; persoanele încadrate
în grad de handicap, care
rea lizează venituri exclusiv
din prestaţiile sociale. 

Nu sunt obligați să poar -
te mască de protecție: an -
gajații care lucrează singuri
în birou; persoanele care
su feră de boli care afec tea -
ză capacitatea de oxigenare;
persoanele care desfășoară
activitați fizice intense
și/sau în condiții de muncă
solicitante (temperaturi ri -
dicate, umiditate crescută,
etc.); prezentatorii TV și in -
vi tații acestora, cu condiția
respectării distanței de 3
metri între persoane; vor bi -
torii în public, în spații
interioare, cu condiția res -
pec tării distanței de 3 metri
între aceștia și alte persoa -
ne, doar în cazul în care nu
se află mai mult de 16 per -
soane în incintă; copiii cu
vârsta mai mică de 5 ani.

Tot prin ordin au fost
sta bilite reguli valabile la
ni vel național privind acce -
sul în incinte. Triajul epide -
miologic constă în măsu -
rarea temperaturii prin ter -
mo metru noncontact (tem -
pe  ratura înregistrată nu tre -
buie să depășească 37,3 C)
și observarea semnelor și

simptomelor respiratorii
(de tipul: tuse frecventă, stră-
nut frecvent, stare generală
modificată). Dacă tempera -
tura înregistrată depășește
37,3 C, se recomandă repe -
tarea măsurării tempera tu -
rii, după o perioadă de 2-5
minute de repaus, iar dacă
se constată menținerea u -
nei temperaturi mai mare
de 37,3 C sau/și prezența
altor simptome respiratorii,
persoana este îndrumată
că tre mediul de familie în
ve derea efectuării unui
con sult medical.

Izolare în loc de
carantină
institu�ionalizată

Odată cu instituirea stă -
rii de alertă, pentru toate
per soanele care vin în Ro -
mânia din străinătate s-a
im pus măsura carantină -
rii/izolării la locuința/ loca -
ția declarată de persoana în
cauză, împreună cu coloca -
tarii, inclusiv familia/apar -
ți nătorii, după caz. Per -
soanele care nu au posibili -
tatea îndeplinirii condițiilor
pentru carantina/izolarea la
locuință/altă locație sau
care solicită acest lucru
pentru a nu își expune fa -
milia pot opta pentru mă su -
ra carantinei instituționa -
lizate, în spații special des -
ti nate puse la dispoziție de
autoritățile adminis trației
publice locale. Persoanele

ca re nu respectă măsurile
de carantină/izolare la lo -
cu ință/altă locație sunt in -
troduse în carantină ins ti -
tu ționalizată pentru o peri -
oa  dă de 14 zile și obligate
să suporte contravaloarea
cazării și hrănirii pe pe ri oa  da
carantinei instituțio nalizate. 

Măsuri restrictive
prelungite

O restricție menținută
se referă la consumul pro -
du selor alimentare și bău -
turilor alcoolice și nealc oo -
lice în spațiile comune de
ser vire a mesei din resta u -

rante, hoteluri, moteluri,
pen siuni, cafenele sau alte
lo caluri publice, atât în in -
teriorul, cât și la terasele
din exteriorul acestora. În
aceste spații sunt permise
pre pararea hranei și co -
mer  cia lizarea produselor
ali mentare și băuturilor al -

co olice care nu se con -
sumă în spațiile respective.

Totodată, pe durata
stării de alertă încă sunt
sus pen date activitățile de
comer cia lizare cu amă -
nun tul a produselor și
servi ciilor în marile centre
co mer ciale.

Documentele, în format .pdf, pot fi tri -
mi se la adresa de e-mail
asistenta_sociala@primariacampina.ro.
Dis poziția se referă la cererile care vizează
acordarea ajutorului social, a alocației
pentru susținerea familie, a alocației de stat
pentru copii, a indemnizației lunare pentru
creșterea copiilor, a stimulentului de in ser ție
și a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Formularele de cereri, declarații și lista

actelor doveditoare pentru acordarea be -
neficiilor de asistență socială menționate pot
fi descărcate de pe site-ul Primăriei Mu ni ci -
piului Câmpina www.primariacampina.ro /
Informații publice, de la secțiunile
”Formulare” și ”Acte necesare” (Com par -
timent Asistență Socială). Informații su -
plimentare pot fi obținute la telefon
0344.802.242, 0344.802.241 sau 0244.
336.134, interior 3.

Și Agenția Județeană de Plăți și Inspec -
ție Socială, responsabilă de plata acestor
beneficii de asistență socială, își des fă -
șoară activitatea on-line. Aici, solicitările
pot fi trimise pe adresa
ajpis.prahova@mmanpis.ro sau
petitii_ph@mmanpis.ro. Detalii pot fi obț i -
nu te la următoarele numere de telefon:
0244.577.638/ 0751019.881 (Secretariat),
0758.119.296 (Inspecție socială), 0758.
119.294 (Indemnizații pentru creștere
copil), 0758.119.293 (Venit minim garan -
tat/ alocația pentru susținerea familiei/
alocația de stat pentru copii), 0748.104.173
(Debite), 0748.115.287 (Lucrători migranți)
sau 0244.575.471 (Formare profesională).

tării de alertă, în prelungirea stării de urgen�ă

Dosarele pentru acordarea de beneficii de asistenţă socială pot fi depuse on-line
Primăria a decis ca, din 18 mar tie, și

biletele de călătorie gratuite acor date
la nivel local, prin inter mediul Cen trului
de Informare pentru Ce tățeni, să fie
transmise beneficia rilor prin poștă.
Măsura a fost luată pen tru a evita de -
pla sarea beneficia rilor până la centrul
a mintit, încura jând astfel izolarea la
do miciliu și distanțarea socială.

Din luna martie, beneficiarii indemnizației lunare acordate
persoanelor cu han di cap grav (cu asistent personal), plătite de
Primăria municipiului Câmpina, nu mai trebuie să se prezinte
la sediul administrației locale, pentru semnarea listei aferente
acordării acestui sprijin. “Având în vedere necesitatea aplicării
unor măsuri în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu
noul coronavirus, vă înștiințăm că în lunile aprilie și mai 2020
nu mai este necesar să vă prezentați la sediul nostru pentru
semnarea listei persoanelor beneficiare de indemnizație

lunară, plătită de Primăria municipiului Câmpina. Vă rugăm să
ne înștiințați telefonic, în maxim 48 de ore, cu privire la orice
modificare de natură a atrage încetarea acordării acestei
prestații sociale (schimbare domiciliu/ mutare din localitate,
schimbarea gradului de handicap, deces, alte situații)”, au
transmis reprezentanții Primăriei Câmpina.

Informațiile pot fi transmise prin telefon, la numerele
0344.802.241, 0344.802.242 sau 0244.336.134, dar și prin
fax, la numărul 0244.371.458, sau e-mail, la adresa

În contextul pandemiei și al restric�iilor impuse pe fondul
stării de urgen�ă, primarul municipiului Câmpina, Horia
Tiseanu, a dispus ca, la nivelul administra�iei locale, cererile,
declaraţiile şi documentele doveditoare care vizează
acordarea unor beneficii de asistenţă socială să poată fi
depuse și prin poșta electronică.
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Potrivit calendarului apro -
bat de Ministerul Educației, în
perioada 25 mai - 5 iunie se va
face reînscrierea copiilor care
au mers la grădiniță și în acest
an școlar și vor rămâne în
învățământul preșcolar și din
toamnă. 

Înscrierile se referă la copiii
care merg prima oară la gră -
diniță înce pând din septembrie
2020. A ces tei etape îi sunt
dedicate perioadele 8 iunie - 3
iulie și 20 iulie - 10 august. 

Cazurile care nu au fost
clarificate în cele două etape de
înscrieri pot fi soluționate în
perioada 11 - 31 august, au
pre cizat oficialii MEC.

“Reînscrierile se pot efectua
și prin poștă electronică, tele -
fonic sau fax. Pentru înscriere,
părinții pot comunica unității
de învățământ prin poștă elec -
tronică, telefonic sau fax, datele
necesare pentru a fi introduse
în aplicația specifică din Mo -
dulul SIIIR - Înscriere la gră -
diniță 2020-2021. Ocuparea
locurilor libere, după finaliza -

rea procesului de reînscriere,
se va face cu respectarea pre -
ve derilor din legislația în vi -
goa re și, cu precădere, în acest
an școlar, a prevederilor Legii
nr. 56/2019, asigurând cuprin -
derea tuturor copiilor de 5 ani
în grupa mare, ca parte a în -
vățământului general obligato -
riu. În situaţia în care, într-o
unitate de învăţământ, numărul
cererilor de înscriere este mai
mare decât numărul locurilor
libere, vor fi aplicate, succesiv,
criterii de departajare generale
și criterii de departajare spe -

cifice”, au mai transmis aceștia,
citând metodologia aprobată la
nivel de Minister.

Criteriile generale de
departajare sunt:

> existența unui document
care dovedește că un copil este
orfan de ambii părinți (situația
copilului care provine de la o
casă de copii/un centru de
plasament/plasament familial
se asimilează situației copilului
orfan de ambii părinți);

> existența unui document
care dovedește că este orfan de
un singur părinte;

> existența unui frate/a unei
surori înmatricu lat/înmatricu -
late în unitatea de învățământ
respectivă;

> existența unui certificat
medical de încadrare în grad de
handicap a copilului, însoțit de
certificatul de orientare șco -
lară, eliberat de Comisia de ori -
entare școlară și profesională.

Conform metodologiei a -
min tite, criteriile specifice de
de partajare (elaborate de fieca -
re unitate de învăţământ pre -
şcolar, aprobate de Consiliul de
administraţie al acesteia şi avi -
zate de către consilierul juridic
al Inspectoratului Şcolar Jude -
ţean) nu pot fi discriminatorii
și nu pot include liste de pre -
înscrieri. Pentru criteriile spe -
ci fice stabilite, unitatea de în -
vă țământ va preciza documen -
tele doveditoare pe care părin -
tele trebuie să le depună în
momentul validării cererii-tip
de înscriere. Criteriile specifice
de departajare vor fi aplicate
doar după epuizarea criteriilor
generale.

“Orarul reînscrierilor și,
respectiv, al înscrierilor va fi
stabilit de conducerea unităţii
de învăţământ şi va fi afişat, la
loc vizibil, în fiecare grădiniţă,
pentru informarea părinţilor şi
a publicului interesat, inclusiv
pe site-ul acesteia (dacă există)
şi pe site-urile inspectoratelor
şcolare. Pentru asigurarea
trans parenţei procesului de re -
înscriere/înscriere, conducerile

unităţilor de învăţământ pre -
şco lar vor mai posta pe site-ul
unității de învățământ/ISJ și, la
vedere, pentru toţi cei intere -
saţi, următoarele informaţii:

- capacitatea instituţiei (nu -
mă rul de copii pentru care a
fost proiectată);

- numărul de locuri aprobat
prin planul de şcolarizare pen -
tru anul şcolar 2020-2021 (pe
grupe de vârstă: mică, mijlocie,
mare);

- criteriile generale şi crite -
riile specifice pentru înscrierea
copiilor;

Unităţile de învăţământ pre -
școlar particular vor afişa și in -
formații privind statutul grădi -
ni ței respectiv: autorizată să
funcţioneze provizoriu sau
acre ditată de Agenția pentru
Asi gurarea Calităţii în Învăţă -
mântul Preuniversitar (ARACIP)”,
au mai precizat oficialii MEC,
referitor la procedura valabilă
în acest an.

Aceștia au mai punctat că,
“pentru soluționarea diferitelor
situații legate de reînscriere/în -
scriere în unitățile de învăță -
mânt preșcolar, Inspectoratul
Școlar Județean va consilia și
sprijini părinții, ținând cont, cu
precădere, de interesul educa -
țio nal al copilului. Inspectorul
Școlar se va asigura că sunt în -
deplinite, în fiecare unitate de
învățământ preșcolar sau cu
grupe de preșcolari, condițiile
organizatorice și logistice
necesare”.   

Înscrieri on-line, la
grădini�ă, pentru anul
școlar 2020 - 2021
Ministerul Educa�iei a anun�at noul calendar valabil pentru înscrierea în

învă�ământul preșcolar, în anul școlar 2020 - 2021, dar și procedura

specifică, adaptată situa�iei actuale.

Potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local la sfâr -
șitul lunii februarie, cu privire la organizarea rețelei școlare cu
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particular la
nivelul municipiului, la Câmpina vor funcționa, în anul școlar
2020 - 2021, două grădinițe cu personalitate juridică, fiecare
dintre acestea având arondate mai multe unități de învățământ
preșcolar. Astfel, Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 va avea
arondate Grădiniţa cu program normal nr. 1, Grădiniţa cu pro -
gram prelungit nr. 8 și Grădiniţa cu program normal nr. 3. Gră -
diniţa cu program prelungit şi program normal „Iulia Haşdeu”
va avea arondate Grădiniţa cu program normal nr. 5 și Gră -
diniţa cu program normal nr. 6.
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Încă dinainte de jumătatea
lunii martie, și unită�ile de
învă�ământ din Câmpina și-
au închis por�ile, activitatea
mutându-se, în contextul
stării de urgen�ă și pe fondul
amenin�ării pandemiei, în
mediul on-line. 

Cursurile s-au derulat în toată a -
ceas tă perioadă și vor continua până la
începerea vacanței, pe 12 iunie, atât pe
platformele puse la dispoziție de Mi nis -
terul Educației, cât și pe Google Clas -
sroom, Discord, Zoom. Fiecare dascăl a
ales, pentru activitatea pe care o deru -
lează și pentru elevii săi, cele mai po -
trivite variante de a continua cursurile,
în condițiile date. Inclusiv copiii de la
grădinițele din Câmpina au participat,
cu ajutorul părinților, la activități on-
line și au continuat învățarea, chiar și în
ultimele săptămâni.

Soluțiile on-line au fost aplicate de
la cele mai mici clase, până la elevii de
liceu și viitorii absolvenți. Evident, și
activitatea a fost adaptată noului con -
text. 

De exemplu, încă de la începutul
acestei perioade dificile, Consiliul de
Administrație al Colegiului Național
“Nicolae Grigorescu” a decis ca durata
unei activități on-line să fie de numai 30
de minute, acordând-se prioritate dis -
ciplinelor de studiu pentru examenele
naționale, și le-a cerut dascălilor să re -
curgă, totodată, la teme și portofolii, ast -
fel încât elevii să poată parcurge mate -
ria fără a petrece prea mult timp în fața
calculatoarelor.

Totodată, există preocupare cons -
tan tă și pentru îmbunătățirea activității
și adoptarea celor mai bune soluții,
astfel încât să fie creat un model care să
poată fi aplicat la nevoie, pe viitor, cu și
mai mare succes. Prin urmare, Școala

Gim nazială centrală, de exemplu, a
lansat un chestionat on-line în care
elevii și pă rinții sunt invitați să
precizeze detalii privind resursele de
care dispune fie care copil în parte
(acces la internet, ter minalele IT pe care
le are la dispoziție), să evalueze
activitatea derulată on-line, să puncteze
avantajele și dezavantajele  acesteia, dar
și să vină cu propuneri privind
îmbunătățirea acestui mod de lucru.

Cum cei mai mulți dintre elevi nu vor
mai reveni în unitățile de învățământ în
acest an școlar, la finalul lunii aprilie
Ministerul Educației a elaborat un do -
cu ment în care precizează cum va fi
încheiată situația școlară a fiecărui
copil, ținând cont inclusiv de faptul că
în semestrul al doilea nu vor mai fi date
nici teze. Astfel, în învățământul primar
au fost identificate patru situații posi -

bile, soluțiile pentru fiecare în parte fi -
ind următoarele:

Situația 1: dacă elevul are cel puțin
două calificative pe semestrul al II-lea,
se încheie situația școlară semestrială
cu aceste calificative.

Situația 2: dacă elevul are doar un
calificativ pe semestrul al II-lea se poate
valorifica activitatea desfășurată on-line.

Situația 3: dacă elevul are doar un
calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu
se poate valorifica activitatea desfășu -
ra tă on-line, al doilea calificativ pentru
semestrul al II-lea va fi considerat ca -
lificativul care reprezintă media elevu -
lui din primul semestru.

Situația 4: dacă elevul nu are niciun
calificativ în semestrul al II-lea, media
anuală devine media semestrului I.

Pentru învățământul gimnazial și
liceal, postliceal și profesional, sunt re -

luate aceleași indicații, cu referire la
note, nu la calificative, și a fost identi fi -
cată o altă situație posibilă. Astfel, dacă
media din primul semestru a unui elev
este mai mică decât 5, atunci cadrul di -
dactic decide împreună cu elevul data la
care acesta poate susține o lucrare scri -
să/proiect prin care să fie notat, iar nota
de la această evaluare devine media
anuală (ca la examenul de corigență), se
arată în documentul Ministerului Edu -
caţiei.

În școli vor reveni, fără ca acest
lucru să fie o obligație, doar elevii din
clasele terminale de gimanziu şi de
liceu, în perioada 2-12 iunie, pentru
pre gătirea în vederea susținerii exa -
menelor na țio nale, cursurile urmând să
fie or ganizate în condiții speciale, cu
nu măr redus de copii și respectarea
regulilor de distan țare socială.

35 de elevi ai Colegiului
Teh nic Forestier Câmpina au
participat, la finalul lunii fe -

bruarie, la o nouă acțiune de
plantare derulată cu voluntari,
la Lipăneşti, acolo unde ia

naștere cea mai nouă pădure
din Prahova. Câmpinenii au
sădit 1000 de noi copăcei și i-au
curățat pe cei plantați în cursul
anului trecut.

Proiectul ”New Trees for
New Life” a fost demarat în
2017, de Asociația “Se Poate”,
în parteneriat cu Primăria co -
munei Lipănești și cu sprijinul
a numeroși sponsori din me -
diul privat. Inițiatorii își pro -
pun să împădurească o supra -
față de aproximativ 17 hectare,
prin plantarea a 120.000 de
pu ieți.

Elevii C. T. Forestier Câmpina, printre voluntarii care

contribuie la sădirea celei mai noi păduri din Prahova

Anul şcolar se încheie
on-line şi la Câmpina
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Programul de colectare a
res turilor vegetale a fost ela bo -
rat de operatorul de salubritate
de la nivelul municipiului Câm -
pina, Floricon Salub, și apro bat

de Primăria municipiului
Câmpina în luna februarie.

Conform acestuia, deșeurile
de origine vegetală vor fi
colectate astfel:

Condiţiile climatice de la sfârșitul lu -
nii aprilie au favorizat apariţia şi dez -
vol tarea acarienilor și a fenomenului de
făinare, care pot cauza pierderi im por -
tante la culturile de viţă de vie, averti zea -
ză Oficiul Fitosanitar Prahova într-un
buletin în care, pentru prevenirea şi
combaterea dăunătorilor se recomandă
executarea tratamentului pe parcelele pe
care s-au îndeplinit următoarele condiţii:

- Acarieni – PED 15 acarieni/lăstăraş
cu 3-4 frunze adevărate

- Făinare – plantaţii cu atac în anul
precedent.

Pentru combaterea acarienilor, OF
Pra hova recomandă utilizarea unuia
dintre următoarele produse: Endivor
240 SC - 0,4 l/ ha, Nissorun 10 WP - 0,5
kg/ ha, Vertimec 1,8% EC - 0,75-1 l/ha
sau Milbeknock EC (Koromite) - 0,075%.

Pentru a combate făinarea, aceștia
recomandă produsele Toledo (Bounty -
a doua denumire comercială) - 0,250
l/ha, Kumulus DF - 0,3%, Flint Max 75
WG - 0,160 kg/ ha, Mystic Extra - 0,4 l/
ha, Vivando - 0,2 l/ha sau  Bumper 250
EC - 0,2 l/ ha.

De asemenea, pot fi folosite și alte
produse omologate recomandate în lista
oficială PEST-EXPERT (aloe.anfdf.ro).

Pentru eficiența tratamentului, lăs -
tarul trebuie să aibă 7 - 10 cm lungime.
Tratamentul chimic se aplică în vetre,
când se constată atac, și nu la tem pe ra -
turi de peste 25 de grade Celsius.

Totodată, specialiștii avertizează că
tratamentele trebuie aplicate cu luarea
măsurilor pentru protejarea mediului
înconjurător, respectându-se cu stricte -
țe normele de lucru cu produse de pro -
tecția plantelor, de securitate a muncii,
de protecție a albinelor și animalelor.

Conform Hotărârii 1230 din 12 dec.
2012 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea prevederilor Regula -
men tului (CE) nr. 1.107/2009 al Parla -
men tului European, utilizatorii profe -
sio niști de produse de protecție a plan -
telor au obligația să păstreze, pentru o
perioadă de cel puțin 3 ani, evidența
produselor de protecție a plantelor pe
care le utilizează. În registrul ținut în
acest sens, ei trebuie să specifice de -
numirea produsului utilizat, momentul
utilizării, doza utilizată, zona și cultura
pentru care au folosit produsul de
protecție a plantelor. 

Nerespectarea acestor prevederi con -
stituie contravenție și se sanc țio nează cu
amendă de la 8.000 de lei 10.000 de lei.

Avertismentul specialiştilor fitosanitari din Prahova, cu privire 
la două fenomene care ameninţă culturile de viţă de vie

Programul de colectare a resturilor
vegetale, în municipiul Câmpina, 
în anul 2020
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Consiliul Local Câmpina s-a
reunit în ședință ordinară, pe
26 martie, pentru adoptarea ur -
mătoarelor hotărâri de interes
local:

Hotărârea nr. 41 pentru
mo dificarea și completarea A -
nexei la H.C.L. nr.8/2020 pri -
vind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al
Consiliului Local al Munici piu -
lui Câmpina;

Hotărârea nr. 42 privind
aprobarea rectificării bugetu -
lui local al Municipiului Câm -
pina și aprobarea rectificării
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite, pe anul 2020;

Hotărârea nr. 43 privind
angajarea Cabinetului de A -
vocat ”Elena Teodorescu”, să
reprezinte Municipiul Câmpina
în fața Înaltei Curți de Casație
și Justiție, în cauza având ca
obiect recurs formulat de S.C.
Cast S.R.L. Bănești împotriva
Deciziei nr.628/2019 a Curții
de Apel Ploiești, Dosar nr.
4862/105/2013**;

Hotărârea nr. 44 privind
inventarierea și atestarea a par -
tenenței la domeniul privat al
Municipiului Câmpina a unor
terenuri, situate în Municipiul
Câmpina, identificate în cadrul
lucrărilor sistematice de ca das -
tru derulate la nivelul loca li tății;

Hotărârea nr. 45 privind
inventarierea și atestarea a -
partenenței la domeniul privat
al Municipiului Câmpina a
unor terenuri, situate în
Municipiul Câmpina, T8, P278
– S=6.877,00 mp, De 226,
Tronson 1, P163, P167 –
S=8.019,00 mp  și De 226,
Tronson 2, T7, P226, T8, P277
– S=2.315,00 mp;

Hotărârea nr. 46 privind
aprobarea Actului adițional la
Contractul de delegare a ges -
tiunii serviciului de transport
public de persoane prin curse
regulate pe raza Municipiului
Câmpina nr.10.107/20 aprilie
2015;

Hotărârea nr. 47 pentru
modificarea și completarea
art.1 la H.C.L. nr.24/28 feb.

2013 privind aprobarea tre ce -
rii din domeniul public în do -
meniul privat al Municipiului
Câmpina a terenului în supra -
față totală de 23,62 ha, situat în
Municipiul Câmpina, Punctul
Muscel/Parcela Mare, T8, par -
celele 261, 262 și 262/1;

Hotărârea nr. 48 pentru
modificarea și completarea
art.1 la H.C.L. nr.25/28 feb.
2013 privind aprobarea in ven -
tarierii în domeniul privat al
Municipiului Câmpina a unor
terenuri – pășuni, situate în
Municipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 49 pentru
modificarea și completarea
Anexei nr.2 la H.C.L. nr.154/28
noiembrie 2019 privind  apro -
barea organigramei şi a statu -
lui de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului Mu -
nicipiului Câmpina, precum și
cele ale instituțiilor cu sau fără
personalitate juridică înființate
de Consiliul Local;

Hotărârea nr. 50 privind
aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii al Spitalului
Municipal Câmpina;

Hotărârea nr. 51 pentru

revocarea H.C.L. nr.173/26 no -
iembrie 2009 privind  darea în
administrarea Direcției de Să -
nă tate Publică Prahova a eta -
jului imobilului în suprafață
utilă de 283,69 mp, împreună
cu terenul de 554,00 mp, in -
diviz din 808,00 mp, situat în
Municipiul Câmpina, str. Si mi -
on Bărnuțiu, nr.12;

Hotărârea nr. 52 privind
repartizarea de sume băneşti
unor unităţi de cult religios din
Municipiul Câmpina, în anul
2020;

Hotărârea nr. 53 pentru
modificarea și completarea
Anexei  nr.1 din Actul adiţional
la contractul de concesiune nr.
16.844/23 decembrie 2002
privind serviciul public de
salubrizare a Municipiului
Câmpina, aprobat prin H.C.L.
nr. 12/31 ian. 2019;

Hotărârea nr. 54 pentru
modificarea și completarea
H.C.L. nr. 61/29 mai 2003
privind atribuirea în folosință
gratuită, pe termen limitat, a
suprafeței de 1.500,00 mp, Di -
recției Generale pentru Agri -
cultură și Industrie Alimentară

Prahova;
Hotărârea nr. 55 privind

constituirea dreptului de su -
per ficie cu titlu oneros asupra
terenului în suprafaţă de
294,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina, str.Cărămidari, nr.19,
Nr.cadastral 432/2, C.F.26800,
(Nr.C.F. vechi 2598/1);

Hotărârea nr. 56 privind
aprobarea vânzării fără licitaţie
publică a terenului aparținând
domeniului privat, în suprafață
de 169,00 m.p., aferent locu in -
ței, situat în Municipiul Câm -
pina, Aleea Scărișoara, nr.10,
Nr.Cadastral/C.F.28435, prin
exercitarea dreptului de pre -
emţiune;

Hotărârea nr. 57 privind
atestarea apartenenței la do -
meniul privat al Municipiului
Câmpina a terenului în su -
prafață de 19.985,00 mp, situat
în Municipiul Câmpina, str.
Crișuri, f.nr., Tarla 11, Parcela A
388.

În cadrul ședinței ordinare
din 30 aprilie, Consiliul Local
Câmpina a adoptat următoarele
hotărâri de interese local:

Hotărârea nr. 58 privind

aprobarea contului anual de
execuție a exercițiului bugetar
pe anuI 2019;

Hotărârea nr. 59 privind
aprobarea rectificării bugetu -
Iui local aI Municipiului Câm -
pina și aprobarea rectificării
bugetelor ordonatorilor terțiari
de credite, pe anuI 2020;

Hotărârea nr. 60 pentru
aprobarea modificării și com -
pIetării Anexei nr. 1B Ia H.C.L.
nr. 176/18 decembrie 2018
privind aprobarea contractării
unui împrumut intern în va -
loare de 25.000.000 lei;

Hotărârea nr. 61 privind
stabilirea unor măsuri referi -
toa re la reducerea/exonerarea
obligațiilor de plată a chiriilor
pentru terenurile/spațiile cu
altă destinație decât cea de lo -
cuință, aflate în proprietatea
Municipiului Câmpina, în con -
textul pandemiei SARS-CoV-2;

Hotărârea nr. 62 privind
angajarea Cabinetului de Avo -
cat “EIena Teodorescu” să re -
pre zinte Municipiul Câmpina
în fața instanțelor judecătorești
competente, în acțiunea având
ca obiect contestația împotriva
Deciziei nr.30/10 aprilie 2015
emisă de MDRAP, Dosar
nr.69/42/2020;

Hotărârea nr. 63 privind
aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții al Spitalului
de Psihiatrie Voila;

Hotărârea nr. 64 pentru
modificarea și completarea art.
2 Ia H.C.L. nr. 17/20 privind
aprobarea schimbării destina -
ției unei locuințe (garsonieră),
situată în Municipiul Câmpina,
B-dul Nicolae Bălcescu, nr.
48G, tronsonul I, etajuI 3, din
locuință de necesitate în lo -
cuință din fondul locativ al
Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 65 privind
trecerea din domeniul privat în
domeniul public aI Munici piu -
lui Câmpina a terenului în
suprafață de 1.127,00 mp, cu
Nr.Cadastral/CF 28091 și in -
troducerea în domeniul public
a acestuia, situat în Municipiul
Campina, str. Năsăud, f.nr.

Aleșii locali și-au dat întâlnire în on-line,
pe 30 martie, iar prin intermediul
platformei Zoom au dezbătut și supus
la vot proiectele aflate pe ordinea de zi.

La ședință au luat parte toți con si li -
erii locali în funcție și au fost invitați să
participe, de asemenea, și jurnaliști, fi -
ind asigurat astfel caracterul public al

în tâlnirii ordinare a CL, în măsura în
care acest lucru este posibil în condiți -
ile de față. În cadrul ședinței ordinare
din 30 a pri lie, consilierii locali din
Câmpina, do  taţi cu tablete care le-au
permis par ti ci parea la şedinţa derulată
on-line, au a dop tat opt proiecte de
hotărâri de interes local.

Metoda organizării on-line, prin in -
termediul unei platforme, a ședinței CL
a fost aleasă în contextul pandemiei,
au toritățile recomandându-le cetățe ni -
lor izolarea la domiciliu și munca de
aca să, în măsura în care este posibil,
dar și respectarea cu strictețe a regu -
lilor de distanțare socială.

Premieră pentru administraţia locală câmpineană, la şedinţa ordinară
din aprilie a Consiliului Local
În contextul epidemiologic actual, nici întâlnirea ordinară din
luna aprilie a consilierilor locali nu s-a mai desfășurat în
formatul clasic, în sala din sediul Primăriei Câmpina, ci on-line.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Câmpina
în perioada martie - aprilie 2020



16 ACTUAL

După ultima actualizare a
pre țurilor, operată de ANL, gar -
sonierele din imobilul amintit
costă 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
27 de unități locative, într-un
bloc cu parter și trei etaje în
care se află șase garsoniere, 13
apartamente cu două camere și
opt apartamente cu trei camere.

“Conform noilor prevederi
ale Legii 152/1998 privind în -
fi inţarea Agenţiei Naţionale

pen tru Locuinţe, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, apartamentele situ a -
te în blocul din acest amplasa -
ment pot fi achiziționate de
solicitanți și cu plata integrală,
din resurse proprii, fără a mai
fi necesar un credit bancar. In -
formațiile referitoare la con -
trac tarea locuinței pot fi ob -
ținu te la numărul de telefon
0764.673.913 (dl. Radu Valen -
tin). Detaliile privind proiec tu -
lui tehnic pot fi obținute la nu -
mărul de telefon 0724.255.124

(dl. Doru Zamfirache)”, preci zea -
ză anunțul publicat pe site-ul
ANL.

Prețurile în lei, valabile pen -
tru fiecare unitate locativă în
parte, în funcție de suprafață și
nivelul la care se află, sunt
publicate în tabelul alăturat.

Fondurile, alocate la propunerea
îna intată de primarul Horia Tiseanu și
doi consilieri locali, vor fi utilizate, în
acest an, pentru construcţii, reparaţii,
pictură bisericească şi finalizarea
lucrărilor începute la lăcaşurile de cult.

Conform hotărârii, beneficiarii vor
primi sprijinul financiar în baza docu -
mentelor justificative, eşalonat, în limita
prevederilor, trimestrial, până la sfârşi -
tul anului 2020. La rândul lor, aceștia
au obligația de a depune documentele
jus tificative până la data de 30 no -
iembrie 2020, în caz contrar nu vor mai
beneficia de fonduri în anul următor.

Sumele pentru 2020 au fost re -
partizate astfel:

- Parohia „Sf. Mare Mucenic Di -
mitrie” - 20.800 lei;

- Parohia ”Înălțarea Domnului”  -
26.100 lei;

- Parohia „Sf. Apostol Andrei” -
13.100 lei,

- Parohia „Sf.Treime” - 13.100 lei;
- Parohia „Sf.Voievozi” -

13.100 lei;
- Capela „Sf.Pantelimon”, Spitalul

Mu nicipal Câmpina -   5.000 lei;
- Parohia „Naşterea Maicii Dom -

nului” - 26.100 lei;
- Parohia Romano – Catolică  „Sf.

An ton de Padova” - 11.700 lei;
- Biserica Creştină Adventistă de zi -

ua a 7-a (Comunitatea Câmpina - Sălaj,
nr.1) -  3.500 lei;

- Biserica Penticostală „Emanuel”
(str.24 Ianuarie, nr.2 A)  - 3.500 lei;

- Biserica Penticostală Betel (Calea
Doftanei, nr.112 B)   - 3.500 lei;

- Biserica Creștin Baptistă Maranata
(Str.George Coșbuc, nr.20) – 3.500 lei;

- Biserica Adventistă de Ziua a

Șaptea  (Str.Petru Rareș) – 3.500 lei;
- Biserica Adventistă de Ziua a

Șaptea (Str.Mărășești) – 3.500 lei.

Locuin�e la pre�uri începând 
de la 28.700 de euro, în blocul ANL 
de pe str. Uniunea Europeană
Cele 27 de garsoniere

și apartamente cu 2 și

3 camere din blocul

ANL de pe str. Uniunea

Europeană nr. 2 pot fi

cumpărate prin credit

ipotecar sau, după

modificarea legisla�iei,

și cu plata integrală,

din resurse proprii,

fără a mai fi necesar

un credit bancar.

Detalii cu privire la acest
proiect au fost publicate și
pe pagina Agenției Naționale
pentru Locuințe, anl.ro, în
secțiunea Locuințe prin cre -
dit ipotecar/Am plasa men te.

150.000 de lei, de la bugetul local, pentru unităţile de cult din municipiu
Consiliul Local Câmpina a

aprobat, în ședin�a din luna

martie, repartizarea sumei

de 150.000 de lei pentru

unităţi de cult religios din

municipiu.


