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Primarul Marian
MÃCHIÞESCU -

prezent la lansarea
ultimei cãrþi a lui
Klaus Iohannis

Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în
luna aprilie 2019
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Primãriei Urlaþi i-au fost repartizaþi,
astfel, 130.000 de lei pentru reabilitarea ºi
modernizarea unor strãzi (faza a II-a), iar
aici amintim strãzile Cricov, Panselelor,

Aleea Serii, 16 Februarie, Grãdiniþei,
Stadionului ºi Libertãþii. 

Un ajutor binevenit, dar cu siguranþã
insuficient pentru proiectele derulate
de cãtre autoritãþile locale. Iar din
acest capitol face parte ºi Casa de
Culturã din oraºul nostru, unde inves-
tiþiile poartã “semnãtura” Primãriei ºi
Consiliului Local Urlaþi. 

Casa de Culturã se pregãteºte sã-ºi
deschidã porþile cât de curând, aceasta
beneficiind de lucrãri ample de consoli-
dare, reamenajare ºi dotare. Dupã luni
bune în care aici a fost un adevãrat fur-
nicar (datoritã echipelor de muncitori
care au redat aºezãmântului o cu totul
altã imagine), Casa de Culturã din Urlaþi
este de nerecunoscut: pereþii au fost
curãþaþi de tencuialã pânã la cãrãmidã, iar
întreaga clãdire a fost consolidatã ºi rea-
menajatã. 

Totodatã, sala de spectacole din interi-
or a fost modernizatã în totalitate ºi utilatã

cu canapele noi (foto). De dotãri de
ultimã generaþie vor beneficia ºi celelalte
încãperi, care vor fi utilate cu mobilier
modern ºi cu tot ceea ce mai trebuie pen-
tru organizarea de evenimente deosebite. 

La Casa de Culturã mai rãmâne acum
de amenajat parcarea ºi curtea interioarã,
proiect care se ridicã la 16.800 lei (fãrã
TVA).

Lucrãrile au fost finalizate, 

Casa de Culturã din Urlaþi 
aratã impecabil!

Anul trecut CJ Prahova 
a sprijinit, prin intermediul
unor parteneriate (în vederea
realizãrii unor investiþii locale)
mai multe localitãþi din judeþ.
Azuga, Bãicoi, Boldeºti-Scãeni,
Buºteni, Comarnic, Mizil,
Plopeni, Sinaia, Slãnic ºi Urlaþi
s-au numãrat printre oraºele
care au fãcut parte din acest
parteneriat. 

Maratonul
Vinului, 
o “reþetã” 
de succes 
ºi în 2019
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Cu profesoarele
la ºezãtoare

“ªezãtoarea VIE” 
s-a numit evenimentul
menit sã pãstreze vii
tradiþiile ºi obiceiurile
locale. 
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Magdalena R.
“Pãrerea mea este cã oraºul nostru aratã, pe zi

ce trece, tot mai ok. Mai sunt mici “detalii” de
urmãrit, dar în mare eu una sunt mulþumitã de
munca depusã de Dl. Primar Marian Mãchiþescu.
Am, însã, un mare of ºi acesta este legat de inexis-
tenþa unui centru de reciclare în Urlaþi! Poate cã ar
putea fi amplasat la un supermarket sau langã alt
magazin, sau poate cã cei de la Primãrie se gânde-
sc la un loc mai bun. Cert este cã un centru de
reciclare este extrem de necesar în oraºul nostru,
aºa scãpãm ºi de gunoaiele care sunt aruncate
anapoda”.

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
În lista de investiþii pe anul 2019 este prevãzutã

achiziþionarea unor containere speciale cu pubele
interioare, pentru colectarea selectivã, care vor fi
amplasate la punctele de colectare a gunoiului
menajer din zona blocurilor de locuinþe.  

Constantin T.
“Eu locuiesc acum la casã, dar mi-e foarte

uºor sã observ cã multe dintre blocurile din oraº
au nevoie urgentã de reparaþii la acoperiº. ªtiu cã
aici un rol important au Asociaþiile de locatari, dar
care acum sunt aproape inexistente dupã câte ºtiu.
Sunt mulþi oameni care nu au ce mânca, darãmite
sã strângã bani pentru reparaþia acoperiºurilor. O
variantã ar fi ca Primãria sã contacteze o firmã, un
sponsor, care sã efectueze aceste lucrãri. Ceva de
genul s-a fãcut în Ploieºti, acum vreo 3-4 ani, când
s-a umblat la “imaginea” blocurilor din multe
cartiere fãrã ca oamenii sã plãteascã vreun ban...
Aºa ceva trebuie ºi la Urlaþi”. 

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Aºa cum am rãspuns într-un numãr anterior, la

data de 28 septembrie 2018 a intrat în vigoare
Legea nr.196/2018 - Legea asociaþiilor de proprietari
actualizatã. Noua lege impune reguli stricte pentru
cei care locuiesc la bloc, una dintre ele fiind obli-
gaþia de a constitui asociaþiile de proprietari acolo
unde existã cel puþin trei proprietãþi individuale ºi
spaþii comune. Prin urmare, toþi cei aflaþi în aceastã

situaþie trebuie sã-ºi înfiinþeze asociaþii de propri-
etari. De asemenea, proprietarii au obligaþia sã ia
mãsuri pentru repararea imobilului, Primãria nu se
poate implica direct în lucrãrile de modernizare sau
de întreþinere a blocurilor de locuit. 

C. NICOLAE:
“Lucrurile aratã din ce în ce mai bine în oraºul

nostru. S-au creat locuri de muncã, este curãþenie
ºi se vede mâna de gospodar a domnului Primar.
Totuºi, eu am o nemulþumire ºi aº vrea sã-l întreb
de ce s-au schimbat denumirile unor strãzi?... Vã
închipuiþi ce harababurã?..Gândiþi-vã cã, în cazuri
speciale, Ambulanþa sau Pompierii vor avea mari
probleme în a ajunge la adrese!”.

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Singurele strãzi care ºi-au schimbat denumirea

în oraºul nostru  sunt strada Eternitãþii (fostã
Cimitirului) ºi strada Brâncoveanu Vodã (fostã  
6 Martie). Cu siguranþã cã mai sunt persoane, de
vârstã înaintatã, care încã au acte de identitate cu
vechea adresã, dar nu credem cã se poate vorbi
de o situaþie care genereazã „harababurã”...

AÞI ÎNTREBAT, 

T. Marin: Aratã tot mai bine
oraºul...Dar ce facem cu bunul simþ, cu grija
faþã de aproapele. ªi mã refer aici la niºte
dãrãpãnãturi de faþade de case de prin cen-
tru, care stau sã pice.. Eu trec cu mare grijã,
cu nepoþii, pe lângã aceste case care mai au
puþin ºi picã în stradã. Eu zic cã alta trebuie
sã fie imaginea oraºului nostru, mai ales cã
vorbim de o zonã centralã...

V. Constantin: A fãcut treabã domnul
Primar, nimic de zis, dar mai sunt câteva
lucruri importante de realizat. Aici mã refer
în principal la sistemul de canalizare. Pe de
altã parte, eu cred cã Domnul Mãchiþescu
trebuie sã fie mai atent atunci când sem-
neazã actele pentru acordarea ajutorului
social..Cunosc persoane care se mulþumesc
sã trãiascã din acest ajutor, au copii, aºa cã
banii le ajung..Dar ei nu au muncit nici
mãcar un an undeva...

R. Gheorghe: Eu nu sunt locuitor al

oraºului, dar stau foarte aproape ºi vin

foarte des la Urlaþi dinspre Strada 11 Iunie. 

O stradã care se aflã în aceeaºi stare de ani

de zile, plinã de denivelãri. Chiar nu se

poate turna un asfalt de Doamne Ajutã în

aceastã zonã? Cã am vãzut cã prin oraº

strãzile aratã foarte bine..

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:

Inspector, Diana Rãducanu

1. Hotãrârea nr.32/25.04.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru luna
februarie 2019.

2. Hotãrârea nr.33/25.04.2019
privind scoaterea din funcþiune a unor
mijloace fixe ºi casarea unor obiecte
de inventar aflate în dotarea Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

3. Hotãrârea nr.34/25.04.2019
privind aprobarea propunerii bugetu-

lui general  al unitãþii administrativ-teri-

toriale pe anul 2019 ºi estimãri pentru

anii 2020-2022.

4. Hotãrârea nr.35/25.04.2019
privind continuarea asocierii

Consiliului Local Urlaþi cu Fundaþia

Bucuria Ajutorului filiala Urlaþi, în ve-

derea susþinerii serviciilor sociale pen-

tru copiii care provin din familii aflate

în dificultate, pentru anul bugetar 2019.

5. Hotãrârea nr. 36/25.04.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile februarie ºi
martie 2019.

6. Hotãrârea nr.37/25.04.2019
privind aprobarea plãþii burselor de
merit ºi sociale pentru elevii din
cadrul ªcolii Gimnaziale „Cãnuþã
Ionescu” Oraºul Urlaþi, pentru semes-
trul al II-lea al anului ºcolar 2018-2019.

7. Hotãrârea nr.38/25.04.2019
privind aprobarea plãþii burselor de

performanþã, de merit, de studiu ºi
sociale pentru elevii din cadrul
Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodã”
Oraºul Urlaþi, pentru semestrul al II-lea
al anului ºcolar 2018-2019.

8. Hotãrârea nr.39/25.04.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”, Oraºul
Urlaþi, pentru luna februarie 2019.

9. Hotãrârea nr.40/25.04.2019
privind  transformarea/modificarea
Statului de funcþii al Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi 
în ºedinþa ordinarã din 25 aprilie 2019

P rin intermediul acestei
rubrici, Primãria

oraºului Urlaþi doreºte sã
creeze o nouã punte de legã-
turã cu dumneavoastrã,
cetãþenii, din dorinþa de a asigu-
ra o mai bunã comunicare ºi un
acces mai facil la informaþiile
de care aveþi nevoie.  

F ie cã sunteþi interesaþi de
proiectele de investiþii,

de lucrãrile curente, de activitatea Primãriei ºi

Consiliului Local sau, de ce nu, doriþi 
sã faceþi propuneri de lucrãri 
ºi investiþii administraþiei 
locale, aceastã rubricã vã stã la dispoziþie. 

A tât prin intermediul adresei de mail
publicatã în caseta tehnicã a ziarului

local, la telefon - la sediul Primãriei sau în
urma discuþiilor cu editorii acestui ziar,
dumneavoastrã întrebaþi, iar în EDIÞIA
URMÃTOARE a ziarului Primãria Urlaþi 

vã va rãspunde.
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La Muzeul “Conacul Bellu”
din Urlaþi (secþie a Muzeului
Judeþean de Istorie ºi
Arheologie Prahova), a avut
loc o ineditã manifestare. 

“ªezãtoarea VIE” s-a numit
evenimentul menit sã pãstreze
vii tradiþiile ºi obiceiurile locale. 

Acþiunea a fost organizatã în
colaborare cu profesori de la
Liceul “Brâncoveanu Vodã” din
Urlaþi, dar ºi de la alte douã licee
din judeþ.  

În cadrul acestei ºezãtori, pro-
fesoarele participante au dovedit
cã pot avea talent ºi îndemânare
nu doar în lucrul cu copiii la

clasã, ci ºi în lucrul cu acul, pe
pânzã, încercând sã reproducã
diverse motive tradiþionale româ-
neºti sau florale. 

Totodatã, aceastã acþiune s-a
dorit a fi ºi o sãrbãtoare, în avans,
pentru Ziua Naþionalã a Portului
Tradiþional din România, care
este celebratã în fiecare an în a
doua duminicã a lunii mai. 

Aºa se face cã aproape toþi cei
prezenþi la ºezãtoarea de la
“Conacul Bellu” au purtat cos-
tum tradiþional popular. În acest
an, tema a fost “Elemente de
artã tradiþionalã interpretate
pentru ºcolarii mici”, eveni-
ment la care au participat, printre

alþii, Mãdãlina Lefter (director al
Liceului “Brâncoveanu Vodã” -
Urlaþi) ºi Ficuþa Micu (director
Casa de Culturã).

Cu profesoarele la ºezãtoare

Obiecte create la ºezãtoare

În 2019, Înãlþarea
Domnului se sãrbã-
toreºte JOI, 6 IUNIE
2019 (ortodocºi), în
timp ce la catolici este
JOI, 30 MAI 2019.

Se spune cã dupã
Înviere, Iisus s-a mai arã-
tat o datã ucenicilor sãi,
pe Muntele Mãslinilor,
încredinþându-i de pute-
rea sa ºi dãndu-le ul-
timele învãþãturi. El a
mâncat alãturi de ucenici,
aºa cum fãcuse odinioarã.
Dupã 10 zile, de Rusalii,
Duhul Sfânt avea sã se po-
goare peste ei, dãruindu-le
putere ºi înþelepciune di-
vinã pentru a merge în
lume ºi pentru a transmite
Cuvântul lui Dumnezeu. 

În Biblie, aceasta este a
doua venire a lui Iisus,
întocmai ca ºi Înãlþarea,
având la dreapta ºi la
stânga doi îngeri mari ºi
luminoºi.

Spre deosebire de Paºti,
când ouãle se înroºesc în
Joia Mare, pentru Înãlþa-
rea Domnului, ouãle se
vopsesc chiar în ziua sãr-
bãtorii. Este ultima zi din
an în care se mai vopsesc
ºi se împart ouã roºii.
Ouãle se duc la Bisericã,
iar la sfârºitul slujbei se
dau de pomanã sãracilor.

În ziua Înãlþãrii Dom-
nului se dã de pomanã
pentru cei trecuþi în nefi-
inþã. Se împarte pâine,
pascã, plãcinte, brânzã,
ceapã verde, dar ºi ra-
chiu. 

Se spune cã cerurile
sunt deschise pânã în
ziua de Înãlþare, iar
sufletele morþilor care au
venit acasã în ziua de
Paºti se reîntorc din nou
în Rai, iar bucatele date
în aceastã zi de pomanã
sunt merindele pe care
morþii le iau la întoar-
cerea în ceruri.

Potrivit credinþei ortodoxe, la 40 de zile
de la Învierea lui Iisus Hristos, românii 

sãrbãtoresc Înãlþarea Domnului.  În aceastã
zi se înroºesc ouã, se pregãtesc bucate, 

întocmai ca la masa de Paºti, iar 
salutul este “HRISTOS S-A ÎNÃLÞAT! –

ADEVÃRAT S-A ÎNÃLÞAT!”.

Sãrbãtoarea 
ÎNÃLÞAREA DOMNULUI

Când se vopsesc
ouãle 

Primarul Marian Mãchiþescu - prezent 
la lansarea ultimei cãrþi a lui Klaus Iohannis
Preºedintele Klaus Iohannis

a ales sã-ºi lanseze a treia sa
carte ºi la Ploieºti, în prezenþa
autoritãþilor locale, dar ºi din
alte localitãþi din Prahova -
printre care ºi Primarul Oraºu-
lui Urlaþi, Domnul Marian
Mãchiþescu. “EU.RO - Un dia-
log deschis despre Europa”
se numeºte cartea lansatã
prima datã la Teatrul Naþional
din Bucureºti ºi care a fost
tipãritã la Editura “Curtea
Veche Publishing”. 

Cartea se doreºte a fi un
ghid pentru toþi cei care vor sã
afle mai multe lucruri despre
modul în care funcþioneazã
insituþiile europene ºi rolul
României în acest context,
despre istoria Uniunii Euro-
pene, dar vorbeºte ºi despre
provocãrile pe care le are de

înfruntat în prezent. Pe de altã
parte, “EU.RO - Un dialog des-
chis despre Europa” prezintã

ºi beneficiile de care dispune
România în contextul aparte-
nenþei la UE.

“Am vrut sã fie o carte utilã
cetãþeanului interesat, care
vrea sã se informeze, sã ºtie
mai bine cum funcþioneazã
Uniunea Europeanã ºi de ce
facem anumite demersuri”, a
spus preºedintele Klaus 
Iohannis, care mai înainte s-a
întâlnit la sediul Primãriei
Ploieºti cu edilul ºef al mu-
nicipiului reºedinþã de judeþ,
dar ºi cu alþi primari din
Prahova. A fost o ocazie idealã
pentru imortalizarea momen-
tului, iar printre cei care au
cumpãrat ultima carte a preºe-
dintelui României s-a numãrat
ºi Primarul din Urlaþi, Dl.
Marian Mãchiþescu (foto).

“Nu puteam sã ratez
aceastã ocazie specialã, de a
mã întâlni cu domnul pre-

ºedinte. Am discutat cu
domnia sa câteva minute,
este un om incredibil, un
partener ideal de discuþii.
Îmi doresc enorm ca într-un
viitor nu prea îndepãrtat 
sã-l avem ca oaspete”, ne-a spus

Primarul Marian Mãchiþescu.
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Director: 
Prof. Cristina Nicolai 

Grãdiniþa noastrã situatã în
Str. Tudor Vladimirescu nr. 2
funcþioneazã cu 5 grupe de pro-
gram prelungit - la care sunt
înscriºi 135 de preºcolari, cu 6
grupe de program normal - la
care sunt înscriºi 159 de
preºcolari ºi douã structuri: 

 Grãdiniþa cu program
normal Jercãlãi ºi Grãdiniþa
cu program normal Valea
Urloi, la care sunt înscriºi 37
de preºcolari. 

În total, unitatea noastrã
cuprinde în acest an 331 de
preºcolari în 13 grupe.

Resurse umane: 19 cadre
didactice, încadrate dupã cum
urmeazã:

Director prof. Nicolai
Cristina metodist al ISJ
Prahova, grad didactic I

Program prelungit –  
2 grupe mari:

 Dinu Elena - 
grad didactic I

 Mihai Izabela - 
debutant

 Prof. Iovu Mihaela 
Mãdãlina - grad didactic I

 Prof. Olariu Liliana
Florina – grad didactic I

Program prelungit – 
2 grupe mijlocii:

 Prof. Colcigeanu 
Mariana - grad didactic II

 Vacant 
 Prof. Chioveanu Niculina -

grad didactic I
 Prof. Sterie Vasilica - 

grad didactic I

Program prelungit –  
o grupã micã:

 Prof.  Moldoveanu Silvia
Cristina - grad didactic defi-
nitiv
 Prof. Ghinea Elena - 

grad didactic definitiv

Program normal - trei
grupe mari, douã grupe
mijlocii ºi una micã:
 Ed. Stanciu Daniela 

Lavinia – grad didactic I
 Prof. Barbu Aurica - 

grad didactic I
 Alexandru Cristina - 

grad definitiv
 Ed. Cuculeanu 

Ruxandra - grad didactic I
 Prof. Vâlvoi Andreea 

Viorela - grad didactic I
 Prof. Mihãilã Georgiana - 

debutant

Grãdiniþele structuri: 
Grãdiniþa cu program

normal Valea Urloi - o grupã
combinatã- 20 de preºcolari:
 Prof. Moºneanu Ana Maria
- definitivat

Grãdiniþa cu program
normal Jercãlãi - o grupã
combinatã - 16 preºcolari:

• vacant
În aceeaºi locaþie funcþio-

neazã ºi douã grupe de creºã,
cu 40 de copii.

Resurse materiale: 8 sãli
de grupã, 1 cabinet medical, 1
izolator, centru CRED, 1 cabinet
director, 1 cabinet administra-
tor, secretariat, 1 bucãtari, 1 ofi-
ciu bucãtãrie, 2 magazii de ali-
mente, 1 magazie “corn ºi lap-
te”, 1 vestiar bucãtãrie, spãlã-
torie, magazie exterioarã, spaþiu
de joacã de 4000 mp, dotat cu
aparate de joacã

Mijloace ºi materiale didac-
tice: televizoare conectate la
internet în fiecare clasã, calcula-
toare conectate la internet în
fiecare clasã, mãsuþe luminoase
în fiecare clasã, 1 multifuncþio-
nalã, 2 imprimante, radiocaseto-
foane în fiecare clasã, mobilier
nou în fiecare clasã

Resurse financiare: alo-
cate conform costului stan-
dard/elev prin finanþarea de
bazã; alocate de Primãria Urlaþi
prin finanþare complementarã;
donaþii ºi sponsorizãri.

Proiecte educaþionale ºi
continuarea unora din anul
ºcolar precedent:

• “Educaþie financiarã prin
joc”- în colaborare cu Banca
Comercialã Românã;

• Parteneriat educaþional-
ecologic ,”Ocrotind natura, ne
ocrotim pe noi înºine” -
încheiat cu Primãria Urlaþi;

• Proiectul educaþional
“Mândru cã sunt român”, des-
fãºurat de cãtre grãdiniþa noas-
trã în colaborare cu Grãdiniþa
Step-by Step cu P.P. ºi P.N.,”Licu-
rici” din Ploieºti;

• Parteneriat educaþional
“Azi preºcolari, mâine ºcolari“ -
încheiat cu ªcoala Gimnazialã
“Cãnuþã Ionescu” Urlaþi;

• Proiectul “Politici ºi practi-
ci educaþionale progresive” în
parteneriat cu Grãdiniþa “Step-
by Step” cu P.P. ºi P.N., ”Raza de
Soare” Oraºul Ploieºti;

• Liceul “Brâncoveanu Vo-
dã”  Urlaþi;

• Teatrul GEOLY ART;
• Continuarea parteneriatu-

lui “Panerul din cochilie”, în-
cheiat cu Grãdiniþa cu  pro-
gram prelungit ”Azur” Con-
stanþa.

Opþionale: Limba englezã

Parteneri educaþionali:
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova; Primãria Urlaþi; Poliþia
Urlaþi; Muzeul Bellu; Grãdiniþa
cu  program prelungit “Azur”
Constanþa; Grãdiniþa Step-by
Step cu P.P. ºi P.N. “Licurici”
Oraºul Ploieºti, Judeþul
Prahova; Grãdiniþa Step-by Step
cu P.P. ºi P.N. “Raza de Soare”
Oraºul Ploieºti, Judeþul 

Prahova; Liceul “Brâncoveanu
Vodã”  Urlaþi; ªcoala gimnazialã
“Cãnuþã Ionescu”  Urlaþi; Paro-
hia “Sfinþii Voievozi”  Urlaþi.

SCURTÃ MONOGRAFIE 
A ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

PREªCOLAR DIN 
ORAªUL URLAÞI 

Învãþãmântul preºcolar din
Urlaþi dateazã din 1915 ºi era
organizat, în principal, pe lângã
aºezãmintele bisericeºti. Înce-
pând cu perioada interbelicã,
grãdiniþã a funcþionat în urmã-
toarele locaþii: Str. 23 August
nr.17, Str. 30 Decembrie ºi Str.
Tudor Vladimirescu nr.2. 

Învãþãmântul preºcolar a
beneficiat de structuri în car-
tierele aferente Oraºului
Urlaþi: 

Grãdiniþa cu Program Nor-
mal Jercãlãi, Mãrunþiº, Valea
Pietrii ºi Valea Urloi. 

În 1969, datoritã dezvoltãrii
economice, pe lângã programul 
normal se înfiinþeazã în sediul 
din Str. 30 Decembrie Grãdiniþa
cu Program Prelungit. Începând
cu anul 1976, locaþia s-a mutat în
Str. Tudor Vladimirescu -
funcþionând în paralel în cele
douã clãdiri pânã în anul 1993.
În septembrie 1976, Grãdiniþa
cu Program Prelungit Nr. 1
Urlaþi funcþiona cu 6 grupe ºi a
fost condusã de:   
 1976-1996 - Cuculeanu
Pãuna, 
 1996-2009 - Anastase

Maria 
 2009-2015 - Nicolai

Cristina 
 2015-2017- Chioveanu

Niculina 
Denumirea grãdiniþei a fost

schimbatã începând cu septem-
brie 2012, numindu-se în
prezent Grãdiniþa cu Program
Prelungit “Clopoþica” ºi ges-
tionând 13 grupe de preºcolari
în 3 corpuri de clãdire. 

Modernizarea grãdiniþei a
început din anul 2004, be-
neficiind de sprijinul constant
al Primãriei Urlaþi ºi, mai ales,
din partea d-lui Primar Marian
Mãchiþescu. Cu ajutorul tuturor
angajaþilor, grãdiniþa se bucurã
de aprecierea întregii comu-
nitãþi. 

PREZENTARE GRÃDINIÞA CU PROGRAM 
PRELUNGIT “CLOPOÞICA” - URLAÞI
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Puþin peste o jumãtate de
orã. Atât a durat furtuna cu
grindinã care s-a abãtut
asupra Urlaþiului, în ultima zi
din aprilie, ºi care a fãcut
prãpãd! 

Întreg oraºul Urlaþi era pregãtit,
curãþat, cu trotuare vopsite, pentru
ziua de 1 Mai. A urmat, însã, prãpãdul -
o furtunã cum niciodatã nu a mai
cunoscut localitatea noastrã... Dintr-o
datã, strãzile ºi maºinile au fost
acoperite de un strat consistent de
gheaþã, iar pe ºosele apa curgea pre-
cum un râu. Au fost imagini greu de
privit, iar postãrile de pe reþelele de
socializare au înspãimântat o þarã
întreagã!..

Imediat dupã ce furtuna s-a
domolit, autoritãþile locale în frunte cu
Primarul Marian Mãchiþescu ºi
Constantin Rob (ªeful Birou Salu-
britate ºi Iluminat Public în cadrul
Primãriei Urlaþi) au ieºit pe strãzi ºi au
coordonat o acþiune de intervenþie
care s-a încheiat seara, târziu. 

A doua zi dis de dimineaþã, de la
ora 6.00, lucrãtorii din cadrul serviciu-
lui Salubritate au ieºit din nou pe strãzi
pentru a face curãþenie ºi pentru a
ºterge urmele dezastrului - care cu
greu va putea fi uitat... În Arioneºtii
Noi, o femeie bãtrânã plângea, se închi-
na ºi îºi plângea grãdina, pomii ºi viþa
de vie - toate distruse!

În Arioneºtii Noi l-am întâlnit ºi pe
Constantin Rob. Cu o hainã îmbibatã
de ploaia mãrunte ºi rece, acesta
supraveghea lucrãrile efectuate de
cãtre muncitorii din subordine... 

ªeful Biroului Salubritate ºi-a
petrecut ºi el ziua de 1 Mai pe strãzi. 

“Am ieºit pe strãzi imediat dupã
furtunã ºi am încercat sã facem tot
ce putem, împreunã cu lucrãtorii
din cadrul Primãriei, sã redãm
oraºului imaginea frumoasã cât mai
repede posibil. Domnul Primar ne-a
fost alãturi ºi am încercat împreunã
sã limitãm pe cât posibil proporþiile
dezastrului. Mi-aº fi dorit sã ac-
þionãm mai repede, dar am vãzut
îndeaproape dezastrul... Muncitorii
din subordine au fãcut tot ce le-a
stat în puteri. Au fost strãzi pe care
s-a lucrat ore în ºir, iar în Arioneºtii
Noi o dimineaþã întreagã. Eu nu am
mai vãzut un asemenea prãpãd în
Urlaþi...”, a declarat Constantin Rob -
ªef Birou Salubritate ºi Iluminat
Public, în cadrul Primãriei Urlaþi. 

30 aprilie 2019. Ziua care va fi
ºtearsã cu greu din mintea urlãþe-
nilor...O zi în care oamenii ºi-au adus,
din nou, aminte de Dumnezeu, s-au
închinat ºi s-au rugat ca urgia pe
pãmânt sã se potoleascã. Sã sperãm în
vremuri bune, dar sã ne temem de
furia din Ceruri. 

Petre Daea se “spalã pe mâini”...
Ministrul Agriculturii a venit la

Urlaþi sã vadã proporþiile dezastrului.
Petre Daea a vizitat o podgorie distrusã
ºi a explicat de ce sistemul antigrindinã
nu a fost eficient. Ministrul a decarat, la
Realitatea TV, cã sistemul era pregãtit
din 15 martie ºi cã au fost lansate 16
rachete.

Daea nu a vrut sã comenteze afir-
maþiile Ministrului Mediului, Graþiela
Gavrilescu (care a cerut demiterea
celor care lucreazã la sistemul anti-
grindinã), dar le-a luat acestora
apãrarea.

“Nu comentez ce a spus doamna
vicepremier. Eu am discutat cu spe-
cialiºtii din domeniu, care mi-au
spus cã aici au fost lansate 16
rachete care n-au fãcut faþã. Gheaþa
s-a format la 11.000 de metri altitu-
dine, iar lansatoarele acþioneazã
pânã la 8.000 de metri. Nu a fost
niciodatã în România grindinã
înainte de 1 Mai, dar ei au fost
pregãtiþi din 15 martie. Au fost
lansate 16 rachete. Sistemul este ca-
tegoric eficient, de ani buni, în
zonele acestea s-a acþionat mereu ºi
producþia a fost protejatã. Din
pãcate, acum am fost învinºi de
naturã“, a declarat Ministrul Agri-
culturii, Petre Daea.

Reportaj - 30 aprilie 2019

Ziua în care la Urlaþi 
s-a dezlãnþuit 
Iadul pe pãmânt!

“De când sunt, aºa ceva nu am mai vãzut... ªi am ºi eu
ceva ani, maicã. Trei sferturi de orã a  fost prãpãd. Nu

a mai rãmas nimic, pomii, viþa de vie, grãdini... 
sunt distruse toate!”
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Când vorbim de
copilãrie, totul începe
cu “a fost odatã...”

În secolul al VIII-lea, în
Japonia exista tradiþia de a
sãrbãtorii Ziua Copiilor de
douã ori pe an. În martie
erau celebrate fetele, prin
ceremonia numitã Festi-
valul Pãpuºilor, iar în mai, la
Festivalul Duanwu, prin
împodobirea caselor cu ves-
titele pãpuºi-samurai li se
ura bãieþilor un viitor bun.

Ce se întâmpla în
Japonia era tradiþie localã.
Dar, pe mãsurã ce lumea
evolua, se simþea tot mai
mult nevoia unei zile altfel ºi

a unei sãrbãtori universale.
Astfel, acum vreo 66 ani, un
copil a avut un vis ºi, în
plus, multã putere de a-l
transforma în realitate. 

În 1953, un elev de clasa
a 8-a ºi-a dorit o zi a lui, a lor,
a copiilor din lumea în-
treagã. O zi în care mai mult
cã oricând micuþii de pretu-
tindeni sã se simtã ocrotiþi,
rãsfãþaþi, sã simtã cã gân-
durile lor bune ºi glasurile
lor sincere sunt ascultate.
Un an mai târziu, ideea lui
Rubab Mansoor a fost ac-
ceptatã ºi adoptatã de cãtre
Adunarea Generalã a Na-
þiunilor Unite.

Fiecare þarã a avut liber-
tatea alegerii unei anumite
date din calendar, în care 
sã-ºi îndrepte atenþia exclu-
siv spre cei mici. În Vest,
aceastã zi este sãrbãtoritã în
alte momente ale anului. 

Spre exemplu Argentina
sãrbãtoreºte Ziua Copilului
în a doua duminicã din lu-
na august, Australia ºi Cu-
ba la început de iulie, Brazi-
lia în octombrie, iar In-
dia în noiembrie. Din diver-
se motive, 30 de state, prin-
tre care ºi România, au
ales ca datã ziua de 1 iunie. 

Au existat polemici, mulþi
considerând cã aceastã cele-
brare aducea în faþã relicve
ale doctrinei comuniste pro-
movate de Rusia sau China. 

Indiferent de argumente
istorice, de zile ºi denumiri
diferite, Ziua Copilului vor-
beºte despre iubire ºi tole-
ranþã, despre umanitate ºi
solidaritate, despre puritate
ºi dorinþã, despre liber-
tate ºi unitate. 

1 IUNIE înseamnã
pretutindeni în lume mar-
carea celei mai frumoase
perioade din viaþa unui om. 

Este momentul în care
adulþii trebuie sã-ºi coboare

privirea din “munþii” lor de
probleme cotidiene înspre
ei, cei care îºi mãsoarã deja
cu paºi mici devenirea. Mai
mult decât cadourile con-
crete, nu trebuie sã uitãm cã
darul cel mai de preþ pentru
aceastã zi este afecþiunea.
Zâmbetele ºi veselia din
ochii lor se traduc universal
în fericire ºi bunãstare. 

O societate preocupatã
de siguranþã ºi liniºtea celei
mai tinere generaþii este o
societate stãpânitã firesc de
normalitate ºi care pãºeºte
cu mult curaj spre viitor.

În sens contrar, tot an-

grenajul uman este slã-

bit din temelie, se clatinã la-

orice impact ºi este mult

mai uºor supus distruge-

rii ºi uitãrii.

Noi, dascãlii ºi pãrinþii,

asociem acestui moment de

sãrbãtoare urãrile noastre

pentru toþi copiii ºi tinerii,

care anul acesta urmeazã sã

susþinã o serie de examene

importante pentru drumul

lor în viaþã! Mult succes ºi

rezultate excelente, dragii

noºtri copii!

UN COPIL A DÃRUIT O ZI COPIILOR. 

1 IUNIE, ZIUA INTERNAÞIONALÃ A VESELIEI!
LA MULÞI ANI TUTUROR COPIILOR!

FLORENTIN TINCA

1953 - Ia fiinþã ªCOALA
MEDIE URLAÞI cu o clasã a
VIII-a cu 50 elevi.

Prima promoþie este în
1956, când absolvã cu examen
de maturitate (bacalaureatul)
43 elevi, dupã 3 ani de studii
liceale (VIII, IX, X).

De remarcat cã mai mult de
jumãtate au urmat studii supe-
rioare, devenind ingineri, pro-
fesori, geologi, economiºti, ge-
nerali MAI ºi MAN.

Corpul profesoral - în
fotografie rândul de jos de la
stânga la  dreapta:

Georgescu Gheorghe -
istorie, Stan Dumitru - geo-
grafie, Ionescu Tudor - limba

românã, Prodan Ion - limba
rusã, Gheorghiu Jana - desen,
Bãlãnescu Gheorghe - psi-
hologie, Bãlãnescu Maria - în-
vãþãtor, Cucu Nicolaie -
matematicã, Oprea Miron -
matematicã, Paºolescu Sanda
- biologie, a fost închegat pe
parcurs, cu atât mai mari sunt
meritele tuturor.

În mijlocul elevilor, ca
diriginte, profesorul de
limba românã Ghiþã Florea,
viitor cadru universitar.

De atunci, an de an, cu
excepþia anului 1958 când se
trece de la 3 la 4 ani de studii,
LICEUL URLAÞI îºi continuã
menirea de formare a elevilor
urlãþeni.  

NOSTALGII

George Bîrzãnescu

Aº  vrea sã revãd meleagul natal
Cu plopii foºnind la rãscruce,
Ciobanu-nainte doinind din caval
ªi turma ce vine din munte.

Sã murmure codrul în zorii senini
ªi paseri sã cânte pe ramuri,
Iar raza de soare ce seamãnã plin
Sã umple iar bobul din lanuri.

S-aud iarãºi cântul ce l-am îndrãgit,
În cârciuma micã din vale,
Sã cânte þiganul cu glasul dogit,
Pe strune s-aducã uitare.

ªi vinul, nectarul, cu dulce buchet,
Adus de frumoasa hangiþã,
Sã curgã-n pahare ºi-aducã încet 
Miresme de viþã.

AMINTIRILE 
ORAªULUI 
URLAÞI...
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www. urlati-ph.ro

Toate informaþiile 
de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, site-ul oficial
al administraþiei locale a oraºului Urlaþi vã puteþi
pune la curent cu toate noutãþile legate de activi-
tatea Primãriei ºi a Consiliului Local Urlaþi,
anunþuri, buget, puteþi consulta strategia de dez-
voltare localã, puteþi afla informaþii legate de
Registrul agricol, starea civilã etc...

În plus, puteþi consulta hotãrârile luate de
cãtre Consiliul Local Urlaþi. 

Pentru Gemeni, anul
2019 va fi o perioadã cu
un nivel ridicat de
energie în aproape toate
zonele vieþii. Vei face o
revizuire completã, atât
a stãrii fizice cât ºi a
celei mentale. Noi opor-
tunitãþi vor aparea în
calea ta. 

Carierã
În acest an, efectele

combinate ale lui Jupiter
ºi ale lui Saturn te vor
ajuta sã îþi dovedeºti
starea de spirit în dome-
niul tãu de carierã.
Aceasta ar fi o perioadã
bunã pentru a-þi lãrgi ori-
zontul în termeni de
investiþii în afaceri. 

O nouã fazã a vieþii te
aºteaptã în aceastã
perioadã în domeniul
tãu profesional. Nu te
mulþumi doar cu reali-
zãrile actuale ºi ur-
mãreºte-þi þelurile. S-ar
putea ca unii colegi sã te
trateze cu rãcealã. Fii
atent la acþiunile lor ºi
încearcã sã câºtigi bu-
nãvoinþa superiorilor la
locul de muncã. În acest
an, vei observa un pro-
gres lent dar sigur în
cariera ta. Trebuie sã fii

temperat atunci când
vine vorba de muncã.
Nu este ok sã munceºti
prea mult fãrã sã te
relaxezi. Ia-þi o vacanþã.
Lucrul în echipã dã
roade în aceastã pe-
rioadã pentru cei din
zodia Gemeni.

Dragoste
Viaþa de dragoste a

nativilor Gemeni este
plinã de vigoare ºi
aromã în acest an.
Poziþia lui Jupiter te va
ajuta sã te îmbunãtãþeºti
emoþional ºi sã fii mai
entuziasmat în ceea ce
priveºte viaþa amoroasã.
Viaþa ta socialã este mai
activã acum, la timp
pentru a-þi îmbunãtãþi ºi
viaþa amoroasã. Nu te
teme sã arãþi cum eºti tu
cu adevãrat faþã de
potenþialii parteneri. Nu
inventa lucruri ºi nu îþi
înºela partenerul/parte-
nera. Vei avea parte de
multã pasiune ºi plãcere
în acest an. Cu toate
acestea, unii Gemeni ar
putea avea resentimente
faþã de partenerii lor, în
sensul cã emoþiile sau
sentimentele nu le sunt
împãrtãºite. Apoi, sunt

acei Gemeni care sunt
prinºi în douã relaþii în
acelaºi timp ºi vor
încheia anul într-o notã
proastã. Pentru a evita
complicaþiile ulterioare,
este mai bine sã lãmu-
reºti situaþia o datã pen-
tru totdeauna. 

Sfârºitul anului ar
putea sã vadã unele
separãri, reconcilieri
sau rãsturnãri de situa-
þie în viaþa ta.

Bani
Situaþia financiarã a

nativilor Gemeni va fi
sub semnul întrebãrii în
acest an. Deºi multe din
dorinþele tale vor fi satis-
fãcute personal, proiec-
tele pe termen lung pe
care le-ai avut în minte
ar putea fi amânate. Deºi
vei avea puºculiþa plinã,
nu vei putea sã te bucuri
cu toatã inima de ea în
acest an. 

Pe mãsurã ce anul
trece ºi munceºti mai
mult, pe atât vei avea
mai multe câºtiguri fi-
nanciare. 
Fã unele modificãri în
bugetul tãu ºi evitã chel-
tuielile nedorite în
aceastã perioadã. Evitã

împrumuturile ºi datori-
ile ºi încearcã sã nu îþi
depãºeºti bugetul sta-
bilit. Acest lucru te va
þine departe de faliment
în urmãtorii ani.

Sãnãtate
În cea mai mare parte

a anului, nivelul tãu
general de sãnãtate ºi
energie va fi excelent.
Acest lucru te va ajuta sã
îþi îndeplineºti activi-
tãþile profesionale. 

Simþul tau de reacþie ºi
dinamism va ajunge, de
asemenea, la un alt nivel
pe parcursul anului.
Spre jumãtatea anului,
pregãteºte-te ºi pentru o
perioadã agitatã ºi inten-
sã a vieþii tale.  Poþi face
diverse activitãþi spor-
tive sau recreaþionale
pentru a te relaxa. 

Încearcã sã gãseºti
întotdeauna un echilibru
bun între starea fizicã ºi
cea mentalã ºi vei fi pe
drumul cel bun spre
sfârºitul lui 2019.

http://horoscop-2019.ro

Horoscop 2019  - ZODIA GEMENI
Soarele este în constelaþia GEMENI

din 21 mai  pânã pe data de 21 iunie 

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ 
DE FURTUNÃ SAU TORNADÃ

Având în vedere aver-
tizãrile tot  mai dese de Cod
Galben ºi Cod Portocaliu de
vijelii ºi vânt puternic, reco-
mandãm cetãþenilor ca pe tim-
pul manifestãrii fenomenelor
sã se adãposteascã în locuinþe
sau alte spaþii care le asigurã
protecþia ºi sã deconecteze
aparatura casnicã.

De asemenea, pentru limi-
tarea posibilelor pagube genera-
te de vântul puternic, parcarea
autoturismelor se va realiza în
zone ferite, la distanþã faþã de
copaci sau stâlpi de electricitate.

În scopul prevenirii efectelor
negative provocate de instabili-
tatea atmosfericã, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Urlaþi
recomandã cetãþenilor sã înde-
pãrteze copacii sau ramurile
uscate, care pe timp de vijelie ar
putea cãdea ºi provoca victime
ori pagube materiale.

Pregãteºte un plan de
urgenþã pentru familia ta, care
sã cuprindã:

• numele, adresa ºi telefonul
unei persoane de contact din
afara localitãþii;

• locurile considerate sigure
(subsol sau pivniþã, birouri sau
mese solide etc.);

• locuri considerate pericu-
loase (ferestre, uºi etc.);

• locuri în care pot fi adãpos-
tite animalele în cazul în care
familia este nevoitã sã evacueze
locuinþa/gospodãria;

• învaþã sã acorzi primul aju-
tor, inclusiv manevrele de resus-
citare;

• pãstreazã documentele ºi
bunurile de valoare într-un loc
sigur (preferabil un seif);

• curãþã copacii din jur de
crengi care intrã în contact sau
se aflã în apropierea
acoperiºului sau a altor pãrþi
sensibile ale casei;

În timpul unei furtuni sau
a unei tornade:

• stai înãuntru ºi evitã zo-
nele din apropierea ferestrelor ºi
uºilor; 

• dacã eºti afarã, stai departe
de copaci, ziduri, semne de cir-
culaþie, linii de electricitate ºi
alte obiecte care pot cãdea ºi te
pot rãni;

• utilizeazã telefonul doar
pentru a anunþa eventuale peri-
cole sau distrugeri;

• fii pregãtit sã evacuezi
locuinþa în cazul în care este
necesar.

Directorul Autoritãþii
pentru Administrarea Sis-
temului Naþional Anti-
grindinã ºi de Creºtere a
Precipitaþiilor (AASNA),
Gheorghe Cãunei a expli-
cat pentru Ziare.com cum
s-a intervenit în timpul
furtunii de pe 30 aprilie,
care a fãcut prãpãd în
Urlaþi ºi zonele limitrofe. 

“Sistemul nostru anti-
grindinã este organizat în
unitãþi. Fiecare unitate
are, la rândul ei, puncte
de combatere. Iar fiecare
punct de combatere are
mai multe puncte de lan-
sare (nn - de unde se trag
rachetele cu iodurã de ar-
gint). În zona Prahova - la
care ne referim - sistemul
astfel organizat prote-
jeazã circa 200.000 de
hectare de culturi. În
dupã-amiaza zilei de 30
aprilie, a pãtruns mai
întâi în aceastã arie de
protecþie o celulã noroa-
sã pe care noi am neu-
tralizat-o fãrã probleme.
Problema a fost altã. Îna-
inte sã între în zona de
protecþie - deci înainte sã
putem interveni asupra
lor - trei celule care se
apropiau dinspre Bucu-
reºti s-au unit ºi au creat
o supercelulã. Aceasta
avea o dimensiune ieºitã
din comun ºi puterea a
douã bombe atomice!”, a
declarat Gheorghe Cãunei
(foto: Bursa.ro). 

ªi totuºi, specialistul
afirmã cã în zonã grindi-
na picatã a fost mult mai
micã în urma intervenþi-
ilor cu rachete. “În super-
celula aceasta se formase
deja grindinã mare, de

7,6 centimetri. Dacã am fi
lovit-o puternic în zonã
medianã, riscam sã pro-
vocãm o cãdere de grin-
dinã mare în zonã, iar
asta ar fi fost catastrofal.
Aºa cã celula a fost lovitã
în colþuri, încercându-se
devierea ei în afara zonei
de protecþie. Per total,
acþiunile au dus la dimi-
nuarea grindinei, iar celu-
la a ajuns, pânã la urmã,
sã se descarece în Buzãu,
pe munte, nu peste cul-
turile oamenilor. A cãzut
grindinã ºi în zona de
protecþie, dar ea a fost
mult mai micã decât ar fi
fost dacã nu s-ar fi inter-
venit”, a mai declarat
directorul AASNA. 

În planul Ministerului
Agriculturii sunt prinse
alte douã puncte de lan-
sare în zona Urlaþi, dar
momentan ideea este
doar pe hârtie. Totuºi,
Gheorghe Cãunei spune
cã nu toate fenomenele
naturale pot fi controlate
în proporþie de 100%. Iar
ca exemplu, domnia sa i-a
dat pe americani - care 
n-au reuºit, încã, sã “stã-
pâneascã” puterea no-
rilor cumulonimbus, cei
care creeazã tornadele
devastatoare din SUA. 

Furtuna de la Urlaþi 
a avut puterea a douã
bombe atomice!
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Maratonul Vinului, o “reþetã” 
de succes ºi în 2019

Cunoscut ºi ca primul 
concurs de Mountain Bike din
România cu scop caritabil,
Maratonul Vinului a ajuns la
ediþia cu numãrul 9. Competiþia
din acest an a atras numeroºi
participanþi la start, peste 1.000
aºa cum ne-au spus organiza-
torii. Vremea rece, cât ºi
“reprizele” de ploaie le-au pus
probleme serioase concurenþilor
în acest an, mulþi ajungând la
linia de sosire de nerecunoscut.

Ploaia a fãcut ca organizatorii sã
renunþe la binecunoscutele curse
de 31 ºi 51 de kilometri, concurenþii
pedalând doar în ture de 18 km prin
împrejurimi. Bucuria întrecerii, însã,
a fost mai presus de toate, satisfacþia
concurenþilor fiind ºi mai mare
odatã cu trecerea liniei de sosire. 

Se cuvine sã-i felicitãm pe toþi
cei prezenþi la manifestare, dar ºi pe
spectatorii care i-au încurajat pe
sportivii prezenþi la start. În mod
deosebit trebuie subliniatã impli-
carea Primãriei ºi Consiliului Local
Urlaþi, dar ºi a numeroºilor sponsori
ºi parteneri (P@G, Metigla, Super-
bet, Dorna, Continental, Buff, Drip
Cofee Shop, Fakir, Race Hub,
Cannondale, Gold Nutrition, Dome-
niul Conacul dintre Vii, Cicom,
Bergenbier, Casa Timiº, Thule,
Crama Basilescu, Allianz Þiriac,
Barilla, Garmin, Shimano, Mega
Image), care au fãcut posibilã orga-
nizarea acestei curse - devenitã
“piesa de rezistenþã” a concur-
surilor de gen din România. Emoþii
a avut ºi Primarul Marian
Mãchiþescu, care a dat startul între-
cerii de “cinci stele” din Urlaþi. 

Pentru zâmbetul 
copiilor de la Fundaþia 
“Bucuria Ajutorului” 

Încã din primul an, Maratonul
Vinului a dorit sã îmbine pro-
movarea ciclismului ca stil de viaþã
sãnãtos ºi ecologic cu acþiunea cari-
tabilã. Astfel, la finalul fiecãrei ediþii,
o parte din încasãrile obþinute au
fost donate Fundaþiei “Bucuria
Ajutorului” din Urlaþi, de care se
îngrijeºte cu sârg ºi pricepere preo-
tul Radu Manuel. 

Aºa s-a întâmplat ºi în acest an,
dupã ce în 2018 fundaþiei respec-
tive i-au fost donaþi banii necesari
construirii foiºorului din curtea
centrului. Cu un an înainte,
Maratonul Vinului a pus “umãrul”
la acoperirea cantinei de la
Fundaþia “Bucuria Ajutorului”,
care oferã hranã zilnicã pentru 30
de copii proveniþi din familii defa-
vorizate. 

De la Cãtãlin Sprînceanã,
vicepreºedintele FR de Ciclism ºi
“sufletul” acestui concurs, am aflat
cã în fiecare an s-au strâns între
1.500 ºi 2.000 de euro. 

“Este cel mai mare eveniment
din Urlaþi ºi, cu siguranþã, cel mai
mare eveniment din Prahova.
Vreau sã mulþumesc pe aceastã cale
celor fãrã de care acest concurs nu
s-ar putea desfãºura, este vorba de
Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi,
P@G ºi Metigla. S-au mobilizat
exemplar ºi la aceastã ediþie ºi le
mulþumim din suflet! Au fost, ca în
fiecare an, la înãlþime”, ne-a declarat
Cãtãlin Sprînceanã.

Câºtigãtori “Marvin 2019”

LOCUL 1: Alexandru Stancu
(Dinamo - Bikexpert Racing Team
Bucureºti)

LOCUL 2: Attila Malnaºi (Car
Cover Racing Team 

LOCUL 3: Gerhard Moldanski -
(ploieºtean, Dinamo - Bikexpert
Racing Team)

La fete, învingãtoare a ieºit
unguroaica Edith Vakaria, la
junioare cea mai bunã a fost
Miruna Gîrbacea (Dinamo -
Bikexpert Racing Team Bucureºti),
în vreme ce la categoria cadete s-a
impus câmpineanca Daria Duca
(Dinamo - Bikexpert Racing Team
Bucureºti).

În fiecare an, la începutul lunii mai
(n.n - 9 Mai) se aniverseazã Ziua
Europei. Pe lângã aceastã semnificaþie,
însã, aceastã datã marcheazã ºi alte
douã evenimente extrem de importante -
Ziua Independenþei României ºi
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. 

Ziua Uniunii Europene marcheazã istori-
ca Declaraþie de la 9 Mai 1950, a ministrului
francez de externe Robert Schuman, prin
care propunea un plan de colaborare eco-
nomicã între Franþa ºi Germania pentru
eliminarea rivalitãþilor de secole dintre cele
douã state.  Pe parcursul istoriei, data de 9
Mai a marcat evoluþia României de trei ori,
astfel: proclamarea Independenþei de stat a
României (9 mai 1877), victoria Coaliþiei
Naþiunilor Unite în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial (9 mai 1945) ºi Ziua Europei.        

Proclamarea Independenþei Româ-
niei nu a fost un act spontan, ci rezultatul
unei munci de ani de zile - care a coincis cu
ieºirea de sub “jugul” otoman. În acea zi
memorabilã, Mihail Kogãlniceanu rostea
celebrele cuvinte în Parlamentul Þãrii:
“Suntem independenþi, suntem naþiune de
sine stãtãtoare!”. Independenþa astfel procla-
matã trebuia consfinþitã ºi apãratã, însã, pe
câmpul de luptã - spre a putea fi impusã
forþelor militare turceºti ºi recunoscutã apoi
de cãtre puterile europene.   Cel de-al doilea
eveniment care marcheazã ziua de 9 Mai
face referire la anul 1945, atunci când Aliaþii
din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial au
repurtat victoria împotriva Germaniei
naziste - punând astfel capãt celei mai pusti-
itoare conflagraþii din istoria Europei.

ZIUA EUROPEI

În fiecare an, pe 9 mai se serbeazã Ziua
Uniunii Europene, zi care marcheazã decla-
raþia istoricã din 1950 a ministrului francez
de externe Robert Schuman. Acesta pro-
punea un plan de colaborare economicã
între Franþa ºi Germania, pentru eliminarea
rivalitãþilor de secole dintre cele douã mari
puteri. Decizia finalã a fost luatã de cãtre
Consiliul European la Milano, în anul 1985.

ZIUA EUROPEI, 
a Independenþei
României ºi sfârºitul
celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial
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