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GAZETA de URLAÞI

Inspector,
Diana Rãducanu

1. Hotãrârea nr.67/29.08.2019
pentru modificarea ºi completarea
H.C.L.Urlaþi nr.84/28.09.2017 privind
stabilirea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local Urlaþi.

2. Hotãrârea nr.68/29.08.2019
pentru stabilirea situaþiilor

deosebite ºi procedura de acor-

dare a ajutoarelor de urgenþã din

bugetul local.

3. Hotãrârea nr.69/29.08.2019
privind transformarea/modificarea

Statului de funcþii al Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

4. Hotãrârea nr.70/29.08.2019
privind alegerea domnului
Mateescu Constantin-Sorin
preºedinte de ºedinþã pe perioada
septembrie - noiembrie 2019.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în ªedinþa ordinarã din 29august 2019:

Doina C.
Eu am un mare off..În legãturã cu apa...

Problemã pe care Dl. Primar a rezolvat-o în cea mai
mare parte, este adevãrat. Dar ce ne facem, domnule
Mãchiþescu cu cei de la Hidro Prahova, care ne cam
obligã sã plãtim aer la preþ de apã?... Dumneavoastrã
nu puteþi face o sesizare în acest sens?..

Gheorghe S.
În mai multe zone din oraº au reapãrut câinii

vagabonzi... Sau poate cã nici nu au dispãrut, nu ºtiu
ce sã mai zic... Eu, personal, am trecut prin clipe
grele cu doar câteva zile în urmã, în zona Spitalului!
Mi-aº dori ziua în care sã merg în siguranþã prin oraº,
ca sã nu mai vorbesc de împrejurimi. Cei de ecarisaj
ce fac, mai sunt prin zonã?...

Marin P.
Ca ºofer, nu pot sã nu observ cã lucrurile merg

bine în Urlaþi, deºi mai sunt lucruri de fãcut. Iar aici
mã refer la modernizarea altor strãzi, a treia etapã
dacã am înþeles eu bine de la un vecin... Când se va
întâmpla asta?... Întreb, pentru cã eu stau pe o
stradã vizatã în acest proiect.

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

C. Georgeta
Niciodatã nu mi-am exprimat pânã acum opiniile în

acest ziar, cu toate cã am mai fost abordatã ºi acum câte-
va luni. Se vede cu ochiul liber ceea ce a reuºit sã facã
domnul Primar Mãchiþescu, acum s-a rezolvat ºi pro-
blema cu alimentarea cu apã am înþeles. Dar când se va
reuºi sã se termine cu toatã aceastã nebunie din centrul
oraºului, cu maºini parcate aiurea pe oriunde?
Câteodatã nu ai loc sã treci nici cu pasul, în condiþiile în
care noi bãtrânii ne deplasãm cu dificultate...
Nesimþirea unor ºoferi e fãrã limite, dar cu toate astea
poliþiºtii nu fac nimic. Pe ce îºi iau banii?..

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Doamnã C.Georgeta: Problema locurilor de

parcare este prezentã ºi în oraºul nostru, ca de altfel în
toatã þara. Numãrul autovehiculelor din oraº creºte con-
stant, dar nu ºi al locurilor de parcare, mai ales în cen-
trul oraºului, unde sunt spaþiile comerciale. Aici vin zil-
nic multe persoane, locuitori ai oraºului sau din zonele
învecinate, pentru a-ºi face cumpãrãturi, cu autoturis-
mele proprietate personalã. Cum e ºi firesc, parcheazã
unde li se pare cã existã un spaþiu disponibil ºi de aici
se creeazã aglomeraþia. În limita competenþelor, Poliþia
Localã a aplicat sancþiuni conform H.C.L.Urlaþi
nr.64/2018, conducãtorilor auto care au staþionat sau
oprit autovehiculele pe spaþiile pietonale. 

P. Matei
Am înþeles cã se va deschide un magazin Lidl în

Urlaþi, în afara celui existent deja în centrul oraºului. E
foarte bine, nu zic..Dar ce facem cu piaþa?.. Ca sã nu mai
vorbesc despre un magazin de peºte, aºa cum era în tre-
cut. Sau, eu unul, sunt interesat de spectacole la Casa
de Culturã, vãd cã s-a lucrat acolo, dar efectiv când
putem viziona un spectacol, ceva?

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule P. Matei: Am precizat, în numerele
anterioare, cã pentru obiectivul de investiþii  „Moder-
nizare ºi amenajare Piaþa Centralã, Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova” sunt în derulare procedurile de licitaþie  pu-
blicã pentru Proiectul Tehnic ºi de execuþie a lucrãrii.
Dupã parcurgerea acestor etape, la finalizarea
investiþiei, în piaþa centralã vor fi spaþii moderne de
comercializare pentru diverse produse alimentare,
printre care o sã avem în vedere sã includem ºi o
pescãrie. În ceea ce priveºte Casa de Culturã, investiþia
este aprope finalizatã, urmeazã sã fie efectuatã recepþia
lucrãrii. 

M. Constantin
Am vãzut cã este preocupare pentru echipa de fot-

bal. Aþi scris ºi dumneavoastrã în ziar, am vãzut, câteva
articole. ªi e bine sã fie aºa.. Însã eu mã întreb când va
mai reuºi echipa asta sã aducã lume la stadion? Am
auzit cã fotbaliºtii primesc bani de la Primãrie, dar ei
când joacã fotbal?... E adevãrat, nici terenul nu aratã
prea bine, dar eu jucam fotbal cu prietenii mei în

tinereþe pe maidane ºi o fãceam mai bine ca ei.. Chiar
nu e nimeni sã-i facã sã joace fotbal adevãrat? Sau poate
cã cei care se ocupã de echipã nu au adus jucãtorii care
trebuie...

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule M. Constantin: Conform Legii edu-
caþiei fizice ºi sportului nr.69/2000, autoritãþile admi-
nistraþiei publice au obligaþia sã sprijine sportul de
performanþã ºi sã asigure condiþiile organizatorice ºi
materiale de practicare a educaþiei fizice ºi sportului
în comunitãþile locale. Activitatea clubului sportiv nu
se rezumã numai la activitatea echipei de seniori, prin
asigurarea condiþiilor de practicare a unui sport de
cãtre copii de vârstã ºcolarã ºi tinerilor se asigurã
condiþiile pentru practicarea exerciþiului fizic, care
contribuie la o dezvoltare fizicã ºi socialã armonioasã
a acestora. În campionatul judeþean de fotbal juniori
ediþia 2019-2020, Clubul Sportiv Unirea Urlaþi are
înscrise douã echipe de juniori, Juniorii „A1” (nãscuþi
dupã 01.01.2001 ºi mai tineri) ºi Juniorii „C1” (nãscuþi
dupã 01.01.2005 ºi mai tineri). Juniorii echipei de fot-
bal Unirea Urlaþi au obþinut locul I în anul 2018 în Cupa
României juniori, iar anul acesta locul II. Aceºti juniori
talentaþi pot deveni jucãtorii de mâine ai echipei de
seniori. Pentru acest sezon competiþional avem un lot
nou la echipa de seniori, cu antrenori ºi jucãtori cu
experienþã, care þintesc un loc fruntaº în clasament.
Aºa sperãm sã atragem ºi spectatori la meciurile de
fotbal, spectatori care de ani buni nu mai onoreazã cu
prezenþa echipa de fotbal a oraºului.  

PRIMÃRIA
URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

AÞI
ÎNTREBAT, 

P rin intermediul acestei rubrici,
Primãria oraºului Urlaþi doreºte sã

creeze o nouã punte de legãturã cu dumnea-
voastrã, cetãþenii, din dorinþa de a asigura 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. 

Atât prin intermediul adresei de e-mail
publicatã în caseta tehnicã a ziarului local, la
telefon - la sediul Primãriei sau în urma dis-
cuþiilor cu editorii acestui ziar, dumnea-
voastrã întrebaþi, iar în EDIÞIA URMÃ-
TOARE a ziarului Primãria Urlaþi 
vã va rãspunde.
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Candidaþii care iau sub 5.00 la Evaluarea
Naþionalã nu mai pot intra la liceu 

Noul Ordin privind
admiterea din anul 2020 a
fost publicat în Monitorul
Oficial. Conform acestuia,
începând de anul viitor,
absolvenþii cu medii sub
5.00 la Evaluarea Naþionalã
nu mai pot participa la
admiterea la licee sau
colegii naþionale.

Ordinul publicat se
referã la calendarul ºi
metodologia admiterii în
învãþãmântul liceal de stat
în anul ºcolar 2020 - 2021 ºi

prevede, printre altele, cã
la acest proces pot partici-
pa numai cei care obþin
mãcar media 5.00 la
Evaluarea Naþionalã. 

Potrivit aceluiaºi docu-
ment, publicat de cei de la
HotNews, pentru elevii de
clasa a VIII-a devine obli-
gatoriu învãþãmântul pro-
fesional, acesta urmând sã
fie alternativa în cazul
absolvenþilor cu medii
foarte mici.

În acest an, peste
26.000 de absolvenþi de

clasa a VIII-a au intrat la
liceu cu media de admi-
tere sub 5.00. Totodatã,
anul acesta în Prahova, 23
de candidaþi au avut la
Evaluarea Naþionalã medii
cuprinse între 1.00 ºi 1.99. 

Cât despre admitere, la
11 specializãri de liceu din
Prahova au fost admiºi
candidaþi cu medii sub
4.00...

Noul Ordinul privind
admiterea la licee ºi colegii
în 2020 aratã cã media de
admitere la liceu se cal-

culeazã la fel ca pânã
acum: se ia în calcul
media de la Evaluarea
Naþionalã 2020 (care are
o pondere de 80% în
media de admitere la
liceu) ºi media generalã
de absolvire a claselor 
V-VIII (care are o pon-
dere de 20%).
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Fostã elevã a ªcolii
“Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi,
Andreea este acum o “micã
stea” care a cam fãcut liniº-
te la concururile ºi olimpia-
dele la care a participat pâ-
nã acum. Ultimul mare
succes l-a repurtat în
urmã cu câteva luni, la
Hunedoara, unde a câº-
tigat Premiul 1 la Olim-
piada de Tehnologii, Mar-
keting, Contabilitate ºi
Administrarea Afacerii
(proba contabilitate)! 

Tânãra cu ochi strãluci-
tori ºi minte agerã “jon-
gleazã” cu cuvintele la fel
de uºor cum face ºi cu
cifrele, fiind o realã plãcere
sã discuþi cu ea. Aºa am
aflat cã vrea sã devinã în
viitor o femeie de afaceri de
succes, dar nu are de gând
sã pãrãseascã þara. Este ne-
hotãrâtã în acest moment la
ce facultate va da examen la
anul, oscilând între con-

tabilitate ºi profesor de
matematicã. Ce ºtie cel mai
sigur, însã, este cã va face
Masterul în România. 

“Niciodatã nu am visat
sau am avut intenþia de 
a-mi continua studiile în
strãinãtate. Îmi place
foarte mult þara mea,
unde sunt multe oportu-
nitãþi”, spune Andreea. 

Continuãm discuþia noas-
trã ºi aºa aflãm cã tânãra de
clasa a 12-a are timp ºi sã se
distreze, împreunã cu pri-
etenii. Îi place mult sã ºi
citeascã, dar ºi filmele (seri-
alele), dar nu turceºti desi-
gur...”Mi-ar plãcea sã dau
timpul înapoi ºi sã mai fiu,
chiar ºi o zi, elevã la
“Cãnuþã Ionescu”... Mi-e dor
de profesori, dar cel mai
mult mi-e dor de foºtii mei
colegi..”, spune, uºor melan-
colicã, olimpica la contabili-
tate din Urlaþi care are un
frate mai mare student la
UPG Ploieºti. 

Se dã în vânt dupã pizza,
pe care o savureazã alãturi
de prieteni, dar stã cu ochii
pe ceas pentru cã, a doua zi,
o ia de la capãt la Colegiul
din Ploieºti unde a absolvit
primii trei ani cu medii care
ar face invidios pe oricine:
9,85 (cl. IX-a), 9.93 (cl. X) ºi
10 (cl. XI)!! Andreea vrea sã
termine cu 10 ºi clasa a 12-a,
pentru cã ºtie cât de impor-

tant e anul ce vine, în
perspectiva admiterii la
facultate. Colegiul “Virgil
Madgearu” din Ploieºti se
mândreºte cu o astfel de
elevã ºi i-a acordat mai multe
Diplome de Merit pentru
rezultatele sale deosebite. 

Am lãsatã-o pe An-
dreea Miruna Dinu sã se
delecteze, împreunã cu
prietena sa care o însoþea,
la spectacolul din faþa Pri-
mãriei cu prilejul “Zilelor
Toamnei Urlaþi”, dar nu
înainte de o felicita încã o
datã pentru cã face cinste
oraºului nostru, foºtilor ei
dascãli de la ªcoala “Cãnuþã
Ionescu” ºi pãrinþilor ei -
care trebuie sã fie foarte
mândri de “Micul Pitagora”.

“O asemenea fatã, cu o
asemenea capacitate, ne
onoreazã ºi ne face cin-
ste. Mi-ar plãcea ca ea sã
revinã la catedrã la ªcoala
“Cãnuþã Ionescu”, acolo
unde a învãþat... Pe de
altã parte, o îndemn sã
facã ceea ce-i spune
inima ºi ceea ce crede de
cuvinþã cã este mai bine
pentru ea. Felicitãri ºi
îndeplinirea tuturor do-
rinþelor!”, i-a transmis
Primarul Marian Mãchi-
þescu “minunii” din
Urlaþi.   

An de an, de pe bãncile ºcolilor din Urlaþi pleacã la liceele
din Ploieºti elevi de frunte, care fac cinste comunitãþii noastre
ºi familiilor acestora. Mândre sunt ºi cadrele didactice care au
“ºlefuit” aceste talente - mulþi dintre copiii plecaþi din Urlaþi 
sã “se facã mari” confirmând la un nivel ºi mai înalt la colegii 
renumite din Ploieºti. 

Este ºi cazul ANDREEI MIRUNA DINU, care acum este cea
mai bunã elevã a Colegiului Economic “Virgil Madgearu” ºi una
dintre cele mai “luminate” minþi ale tinerei generaþii care anul
viitor vor susþine examenul de Bacalaureat. 

Andreea DINU, fata care “jongleazã” cu cifrele 
“Micul Pitagora” e din Urlaþi! 

ISU Prahova se implicã ºi în acþiuni de ecologizare
Sâmbãtã, 21 septembrie 2019, peste

90 de pompieri prahoveni au partici-
pat la o amplã acþiune de ecologizare
în cadrul campaniei care se
desfãºoarã la nivel naþional numitã

“Miºcare pentru un Mediu Curat”.
Astfel, pompierii voluntari din cadrul
unitãþii s-au alãturat, începând cu ora
09.00, celorlalþi participanþi la ofensiva
împotriva gunoaielor aruncate 

necorespunzãtor ºi curãþarea arealelor
naturale din mai multe zone ale
judeþului Prahova. 

De asemenea, au fost desfãºurate
acþiuni de ecologizare ºi în municipiile
Ploieºti ºi Câmpina, precum si în loca-
litãþile Sinaia, Vãrbila ºi Vãlenii de
Munte. 

Prin aceastã modalitate, pompierii
vor sã-ºi aducã contribuþia la refacerea
ecosistemului ºi, implicit, la protejarea
naturii, dovedind cã sunt alãturi de
comunitate nu numai pe timpul exe-
cutãrii misiunilor specifice ci ºi în
toate celelalte acþiuni spre binele
oamenilor.

Andreea Miruna Dinu
este în clasa a XII-a la
Colegiul Economic “Virgil
Madgearu” din Ploieºti -
profil “Servicii” - Specializarea
tehnician în activitãþi econo-
mice, ºi este coordonatã de
cãtre Prof. Simona Lupu
(Director), Prof. Rodica
Bucur ºi Prof. Ing. Petrica
Dragomir. 

În anul ºcolar 2018-2019,
Andreea a participat ºi la
Concursul de matematicã
“Adolf Haimovici”ºi sub
îndrumarea D-nei profesor
Daniela Soare a obþinut
Premiul II  la faza
judeþeanã. Urlãþeanca a
fost, de asemenea, laure-
atã  la Târgul Interna-
þional  al Firmelor de
Exerciþiu (4-5 aprilie
2019), sub îndrumarea
profesorului coordona-
tor Rodica Bucur (care
este ºi diriginta aces-
teia).  Andreea Miruna
Dinu a fost declaratã
ºefã de promoþie a
claselor a XI-a din
Colegiul Economic 
“Virgil Madgearu”, fina-
lizând anul ºcolar cu
media generalã 10.
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Ziua de 9 septembrie a fost una cu
o însemnãtate aparte pentru cei mici -
a coincis cu trecerea pragului ºcolii,
pentru prima datã în viaþã. Emoþii au
avut ºi dascãlii, dar ºi pãrinþii - iar
aceastã atmosferã am regãsit-o ºi noi la
Liceul “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi,
unde cei din conducerea instituþiei 
ºi-au dorit sã asigure cele mai bune
condiþii pentru desfãºurarea orelor,
dar ºi pentru a le oferi elevilor o atmos-
ferã plãcutã în derularea actului de
învãþãmânt. 

În prezenþa conducerii Liceului
“Brâncoveanu Vodã”, a autoritãþilor lo-
cale reprezentate de Primarul Marian
Mãchiþescu ºi Viceprimarul Stan Lazãr,
a reprezentantei companiei P@G Urlaþi,
Dna. Cristina Iancu, dar ºi a unui sobor
de preoþi, copiii s-au aºezat frumos în
careu ºi ºi-au aºteptat rândul sã intre în
clase. Desigur, primii au fost “bobocii”
- elevii de clasa 1, care au pãºit plini de
emoþie ºi fericire în noua etapã a vieþii
lor (foto).

În acest an, prima zi de ºcoalã a
coincis ºi cu ziua de naºtere a Prof.
Aniºoara Crãciunescu - Director ad-
junct al Liceului Teoretic “Brâncovea-
nu Vodã”. Firesc, a plecat acasã încãr-
catã de flori ºi cu speranþa cã în scurt
timp cei mici, care au trecut pentru
prima datã pragul ºcolii, vor deveni
specialiºtii de mâine ai României în
economie, inginerie, IT, dar ºi cã mãcar
câþiva dintre ei vor opta pentru statutul
de dascãl în viitor. 

În cuvântul sãu de deschidere,
Prof. Mãdãlina Maria Lefter, director al
Liceului “Brâncoveanu Vodã” - Urlaþi,

le-a urat bun venit elevilor - “care vor
descoperi alãturi de cadrele didactice
tainele cãrþilor ºi ale învãþãturii”. 

“Începutul anului ºcolar 2019/2020
îmi oferã prilejul de a adresa urãri
de bine, sãnãtate ºi putere de muncã
tuturor celor care vor trece pragul
ºcolii cu bucurie, speranþã ºi emoþie.
Þin sã mulþumesc domnului Primar
Marian Mãchiþescu pentru sprijinul
financiar oferit pentru a efectua
lucrãri de modernizare ºi igienizare
a corpului de clãdire a ciclului pri-
mar. De asemenea, vreau sã
mulþumesc firmei Oltina, domnului
Cosmin Olteanu, pentru tabãra de
performanþã oferitã elevilor liceeni
ºi, nu în ultimul rând, colaboratoru-
lui nostru permanent - P@G”, a spus
Prof. Mãdãlina Maria LEFTER,
Director al Liceului Teoretic “Brân-
coveanu Vodã” Urlaþi. 

“Liceul Brâncoveanu Vodã este
de la un an la altul tot mai perfor-
mant ºi acest lucru se vede prin
performanþele obþinute de elevi.
Totodatã, vã îndemn sã þineþi cont cã
am avut mereu copii foarte buni ºi
datoritã acestor minunaþi profesori
pe care îi avem. Vã doresc tuturor
un an ºcolar plin de realizãri, cu
rezultate foarte bune ºi vã solicit un
parteneriat cu pãrinþii ºi cadrele
didactice. Vreau sã mulþumesc ºi eu
celor de la P@G, fãrã de care multe
dintre proiectele realizate nu ar fi
fost posibile. Realizãm ºi am realizat
foarte multe lucruri bune împreunã
cu cei de acolo ºi pentru asta vreau
sã le mulþumesc public!”, a spus ºi
Primarul oraºului Urlaþi, Marian
MÃCHIÞESCU.  

Primãria Urlaþi, mereu 
alãturi de ºcolile din oraº

Scriam în numãrul trecut al ziarului
cã Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi au
investit, doar în ultima vreme, suma de
57 miliarde lei vechi pentru moder-
nizarea ºcolilor de pe raza oraºului.
Aceºti bani reprezintã doar o parte din
investiþiile majore fãcute de cãtre Pri-
marul Marian Mãchiþescu în unitãþile de
învãþãmânt din Urlaþi. Trebuie subliniat
faptul cã, din 2004 ºi pânã în prezent,
unitãþile ºcolare ºi preºcolare din loca-
litate au suportat multiple transformãri
ºi putem spune astãzi, fãrã falsã 

modestie, cã avem la Urlaþi sãli de
clase ºi laboratoare moderne ºi o infra-
structurã ºcolarã foarte bine pusã la
punct. 

Permanenta preocupare a Consi-
liului Local Urlaþi, strânsa colaborare
între conducerea unitãþilor de învãþã-
mânt ºi Primãrie au dat roade ºi se re-
gãsesc în rezultatele copiilor noºtri.
Totodatã, dãruirea ºi profesionalismul
de care dau dovadã cadrele didactice,
dar ºi condiþiile oferite elevilor, au con-
tribuit decisiv la rezultate foarte bune
obþinute atât la olimpiade ºi con-
cursuri, cât ºi la Bac. Din acest punct
de vedere, liceul “Brâncoveanu Vodã”
- Urlaþi se aflã printre cele mai presti-
gioase licee din Prahova, având o
medie peste cea a judeþului la exa-
menul de Bacalaureat. 

Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi
au alocat fonduri generoase ºi în
aceastã varã pentru lucrãri de mo-
dernizare ºi reparaþie în ºcoli, totul
pentru ca elevii sã aibã parte de cele
mai bune condiþii în noul an ºcolar.
Astfel, acþiunile din aceastã varã au
avut ca finalitate:

 achiziþionarea de materiale de
curãþenie ºi întreþinere

 repararea tâmplãriei (clãdirea
principalã)

 efectuarea de revizii generale
la centralele termice, verificarea
coºurilor de fum ºi autorizarea cen-
tralelor 

 verificarea instalaþiei de gaze
naturale (centrale termice ºi labora-
torul chimic)

 acþiuni de deratizare, dezin-
fecþie ºi dezinsecþie pentru
începutul de an ºcolar 

 verificarea instalaþiei elec-
trice: iluminat interior, exterior ºi
iluminatul de siguranþã

 lucrãri de curãþenie generalã
în curtea celor douã clãdiri (cosit,
greblat, curãþat gard viu, mãturat,
vãruit). 

A sunat clopoþelul!

Festivitate plinã de încãrcãturã 
emoþionalã la Liceul “Brâncoveanu Vodã”
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Festivalul “Zilele Toamnei” URLAÞI, douã zile 

de spectacol ºi frumuseþe!

Conform tradiþiei, Fes-
tivalul “Zilele Toamnei la
Urlaþi” a debutat cu o
paradã a Portului Popular,
organizatã de Casa de
Culturã, ºi la care au par-
ticipat aproximativ 220 de
dansatori (de toate vâr-
stele) îmbrãcaþi în cos-
tume populare din diferite
zone folclorice. 

Ajuns la a 16-a ediþie, fes-
tivalul din acest an a fost
prezentat de Petty Musa,
Alin Oprea & Axinte, Dan
Pârlogea ºi Cosmina Zamfir. 

“Startul” la distracþie ºi
voie bunã a fost dat de cãtre
Primarul Oraºului Urlaþi,
Marian Mãchiþescu, care a
þinut sã le mulþumeascã invi-
taþilor de marcã ce au rãs-
puns invitaþiei domniei sale
- Deputat Laura Fulgeanu
Moagher, preºedintele CJ
Prahova -  Bogdan Toader,
ministrul comerþului - Radu
Oprea, dar ºi primari din Bu-
cov, Valea Cãlugãreascã,
Iordãcheanu ºi Mizil. 

În cuvântul sãu, minis-
trul Oprea a þinut sã amin-
teascã de proiectele reali-
zate deja de cãtre echipa
condusã de Primarul Marian
Mãchiþescu, dar ºi de cele
aflate în derulare ºi care vor
schimba radical faþa ora-
ºului Urlaþi.  

Pe durata celor douã
zile, urlãþenii s-au delectat
cu momente de dans ºi mu-
zicã de înaltã þinutã, susþi-
nute de cãtre Ansamblul
“Strugurelul” a Casei de
Culturã din Urlaþi (Director,
Dna Ficuþa Micu), An-
samblul “Ciucaº” - Mãneciu,

Ansamblul “Codrenii Biho-
rului” - Roºia Bihor, Ansam-
blul Folcloric “Cireºarii” -
Pãuleºti, Ansamblul “Goru-
nul” - Gornet, Ansamblul
“Doina Prahovei” - Ploieºti,
Ansamblul “Dealuri Ceptu-
rene”, Ansamblul “Datina” -
Scorþeni, dar ºi “Generaþia
Folk” ºi trupa “Douã Cu-
vinte” - Urlaþi (Prof.
Marius Glonþ), trupele de
dans “Prichindeii”, “Piticii
Voinici”, “Butterfly” - Urlaþi,
ºi soliºtii Luciana Matei,
Alexandra Miricescu, Che-
laru Adriana, Ion Dorina,
Eduard Stoica, Gabriela
Lipioaºcã, Mãdãlina Ioana
Nuþu ºi Alexandra Lixandru. 

Cele mai aºteptate ºi mai
“gustate” momente au fost
cele în care spectatorii i-au
aplaudat pe Jean de la
Craiova, DJ Project, Trupa
“Azur” ºi Nelu Vlad, Aurel
Moga, Maria Constantin,
Cristian Rizescu, Trupa
“Talisman” ºi Axinte.

Pe durata celor douã zile
ale festivalului au fost  orga-
nizate ºi degustãri de vinuri,
expoziþii cu vânzare de
legume, fructe, vin, produse
de artizanat, flori,  brânzã,
pastramã, dar ºi alte pro-
duse de sezon. 

Evenimentul organizat
de cãtre Casa de Culturã,
Consiliul Local ºi Pri-
mãria Oraºului Urlaþi nu
s-ar fi putut desfãºura la
cel mai înalt nivel fãrã
sprijinul nemijlocit al
sponsorilor, pe care îi
enumerãm aici: SC Oltina
SRL, P&G Urlaþi, Trimus
Prod SRL, Montin SA
Ploieºti, Salt Confort 
Urlaþi, Plastipak Urlaþi,
Rondmar, Dumaris SRL,
Florãria Harpa, 
SC Virginia SRL.  

Primarul Marian Mã-

chiþescu, Viceprimarul La-

zãr Stan, Consiliul Local ºi

Primãria Oraºului Urlaþi

mulþumesc pe aceastã cale

tuturor pentru implicare în

organizarea festivalului, iar

cetãþenilor pentru modul

civilizat în care au ales sã

participe la ediþia cu

numãrul 16 a “Festivalului

Toamnei la Urlaþi”. 
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Þara mea
Ruxanda Cuculeanu, 
educator  Grãdiniþa

Clopoþica” -  Urlaþi

Foaie verde de cicoare,
Am o þarã ca o floare!
Cerul este albãstrui
Ca florile de pe grui.

Foaie verde busuioc
Stau oamenii la un loc
Ca sã cânte ºi sã joace,
Pentru cã viaþa le place.

Foaie verde de salcâm
Te iubim ºi te slãvim,
Þarã mândrã ºi bogatã
Ca o floare parfumatã.

Locul sfânt

Sã-þi fie drag pãmântul tãu
Sã calci pe el tiptil-tiptil
Sã-l simþi sub tãlpi mereu,
mereu,
Sã te mângâie liniºtit
Ca mâinile unui copil.

Sãrut pãmântul meu cel drag,
Abia aºtept ca sã-l ating,
Sã-l iau în pumni ºi sã-l sãrut
Ca pe un  Sfânt.

Cãsuþa ta e locul  drag,
Unde trãieºti uºor oricând,
Unde poþi râde liniºtit,
Unde mereu eºti fericit,
Acesta este locul sfânt!         

6
“Panerul din cochilie”.  Grãdiniþa “Clopoþica” 

Toamna la prichindeii de la grupa mare
Aurica BARBU, 

prof. înv. preºc. Grãdiniþa 
“Clopoþica” - Urlaþi

“Frecventarea prietenilor sã-þi
fie ca o ºcoalã ºi convorbirea cu ei,
învãþãturã. Fã-þi din prietenul tãu
un învãþãtor ºi uneºte prin el
foloasele instrucþiei cu plãcerea
conversaþiei” (Baltasar Gracian)

“PANERUL DIN COCHILIE”
îmbinã Soarele, marea, scoicile, nisi-
pul fin de la mare ºi importanþa
plantelor medicinale crescute la
poalele pãdurii din Oraºul Urlaþi.
Prietenia între cadrele didactice se
leagã inopinat în locuri ºi situaþii
neaºteptate, unindu-ne deopotrivã

copiii - a cãror lume minunatã ne
include ºi pe noi, adulþii, ºi facându-ne
sã trãim momente frumoase, prin
schimbul de experienþã dintre “douã
tãrâmuri”, zona de deal ºi zona de
mare. Nu cu mult timp în urmã am
primit vizita, cu mare drag, la Grã-
diniþa cu Program Prelungit “Clopo-
þica Urlaþi” a doamnelor educatoare
de la Grãdiniþa cu P. P “Azur” Constanþa,
coordonator fiind doamna Director
Radu Ecaterina. 

Cu aceastã ocazie, am desfãºurat
cea de-a treia ediþie a parteneriatului
educaþional “Panerul din cochilie” -
unde am experimentat idei ºi practici
la care au participat cu mult drag ºi
interes preºcolarii ºi pãrinþii grupelor
mari de la program normal.

Aceastã activitate a fost coordo-
natã de cãtre doamnele profesor
pentru învãþãmânt preºcolar
Aurica Barbu, Nicolai Cristina ºi
Viorela Vâlvoi.

Ce înseamnã o educatoare sau o învãþãtoare bunã? 
Georgeta Nicoleta

MÃNÃILÃ, profesor
învãþãmânt preºcolar 

Când înscriem copilul la
grãdiniþã sau la ºcoalã ne
gândim la confortul acestuia
sau la cum se va adapta 
într-un mediu complet nou
pentru el. Tocmai de aceea, 
ne-am dori o educatoare sau
o învãþãtoare bunã pentru
copilul nostru, care sã ne
suplineascã mãcar parþial în
acele ore ºi sã-l ºi înveþe câte
ceva. Fiecare percepe, însã,
diferit, are alte aºteptãri ºi
rãspunsuri la întrebarea: ce
înseamnã o educatoare sau o
învãþãtoare bunã? Bunã poate
fi pentru copilul meu, dar sã
nu se potriveascã felului de a
fi al copilului tãu. Empaticã
poate o considerã un copil
pentru cã are un ton blând
atunci când explicã noþiuni
noi, dar poate un alt copil are
nevoie de mai multã atenþie. 

Aºadar, noþiunea de edu-
catoare bunã sau de învãþã-

toare bunã, dupã caz, este
subiectivã. Dar sunt anumite
calitãþi care fac din educa-
toare sau învãþãtoare acea
persoanã de care ne aducem
aminte cu zâmbetul pe buze
peste ani ºi ani... 

Autorii Camelia ºi
Eusebiu Munteanu au iden-
tificat calitãþile educatorului
ideal la grãdiniþã:

Simþul umorului - un
copil râde în medie de 200 de
ori pe zi, iar un adult de 15 ori
pe zi. Simþul comun ne face
sã credem cã din aceastã
diferenþã rezultã seriozitatea
adultului.

Spirit ludic – sã ne facã
plãcere sã ne jucãm cu copiii,
fãrã sã ne fie teamã cã de-
venim ridicoli. 

Creativitate ºi imagi-
naþie – douã calitãþi indispen-
sabile unui educator.

Atenþie ºi abilitãþi de
comunicare – educatorii ce
au o atenþie distributivã au
mai multe ºanse sã deþinã
controlul clasei fãrã a depune
efort prea mare: copiii din

aceste clase fiind mai relaxaþi,
ei se simt foarte bine la grã-
diniþã.     

Empatie – capacitatea de
a se transpune în pielea co-
pilului ºi de a rezona emo-
þional cu acesta îi oferã edu-
catorului ºansa de a cunoaºte
mai bine copiii. 

Calm, rãbdare ºi fermi-
tate – calmul ºi rãbdarea sunt
trãsãturi specifice unui pro-
fesionist ce exceleazã în dome-
niul relaþiilor interumane.

Spirit organizatoric –

creativitatea ºi capacitatea de

a improviza sunt importante,

dar ele trebuie subsumate

unui plan de acþiune.   
Simþul dreptãþii - Cum

putem sã ne pãstrãm simþul
dreptãþii? Foarte simplu:
livrându-ne atenþia într-un
mod generos, manifestând o
disponibilitate nedisimulatã
pentru solicitãrile fiecãrui
copil în parte ºi evitând ie-
rarhizarea copiilor.

Capacitatea de a lucra în

echipã. Înainte de a putea
lucra în echipã cu pãrinþii tre-
buie îndeplinite trei condiþii:
sã existe un scop comun 
bunã dezvoltare a copilului; 
sã fie stabilitã o strategie
comunã de acþiune; 
sã existe încredere între
parteneri.

În concluzie, dragi pãrinþi,

cãutaþi în educatoarea sau

învãþãtoarea copilului dum-

neavoastrã omul bun ºi cald

de care orice copil are nevoie

în momentul despãrþirii de

pãrinþi ºi pãºirii pe un tãrâm

nou, cel al educaþiei formale. 

*** 

Bibliografie: 

Camelia Munteanu ºi

Eusebiu Neculai Munteanu,

Ed Polirom, 2009, “Ghid pen-

tru Învãþãmântul Preºcolar.

O abordare din 

perspectiva noului 

curriculum” 
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Structura anului

ºcolar 2019 - 2020
Ziua Limbii Române - celebratã la Conacul Bellu

Cu emoþii ºi încrezãtori odatã cu
pasul fãcut în noua etapã a vieþii, elevii
au de muncit serios pentru a-ºi îndeplini
þelurile propuse. Emoþii vor avea, însã, ºi
pãrinþii, care vor avea de îndurat "cal-
varul" unei structuri puþin schimbatã a
noului an ºcolar. 

Numãrul total al elevilor din învãþãmân-
tul preuniversitar este de 2.824.594, care vor
învãþa dupã urmãtoarea structurã:

 semestrul I (9 septembrie 2019 - 
20 decembrie 2019)

 semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020
- 12 iunie 2020)

 29 mai 2020:  încheierea cursurilor
pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral
frecvenþã redusã

 5 iunie 2020: încheierea 
cursurilor pentru clasa a VIII-a

Vacanþele anului ºcolar 2019 - 2020

 vacanþa de iarnã (21 decembrie 2019
- 12 ianuarie 2020)

 vacanþa de primãvarã (4 aprilie - 21
aprilie 2020)

 vacanþa de varã (13 iunie - data din
septembrie 2020 la care vor începe 
cursurile anului ºcolar 2020-2021)

Suplimentar, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul pre-
ºcolar beneficiazã de vacanþã în sãptãmâna
26 octombrie -3 noiembrie 2019.

Cu prilejul celei de a VII-a ediþii a
Zilei Limbii Române, Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Arheologie
Prahova ºi secþiile sale au sãrbãtorit
una dintre cele mai importante zile
ale identitãþii naþionale. Aceastã
importantã zi a fost celebratã ºi la
Urlaþi sub titulatura Matineul muzeal
-   “Ziua Limbii Române ºi a Patriei
Cinstire”. 

La evenimentul desfãºurat la
Conacul Bellu au participat elevi din
cadrul Liceului Teoretic “Brân-
coveanu Vodã” - Urlaþi, iar printre
invitaþi s-a aflat ºi Prof. Mãdãlina
Maria Lefter, directorul liceului din
localitate (foto).

“Adevãrata dragoste de Patrie
este de neconceput fãrã dragostea
pentru limba ei. Limba românã s-a
nãscut odatã cu poporul român, se
dezvoltã odatã cu acest popor ºi
dacã va muri, va muri tot odatã cu
acest popor. În aceastã limbã au vor-
bit strãmoºii noºtri, aceastã limbã au
folosit-o poeþii români în scrierea
operelor lor pline de farmec ºi mis-
ter. Limba românã este viitorul nos-
tru, liniºtea ºi mângâierea noastrã.
Totodatã, ea este copilãria ºi dulcele
nostru cântec de leagãn”, ne-a de-
clarat Prof. Mãdãlina Maria Lefter
- director al Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi. 

Noul An Bisericesc, întâmpinat în toate
lãcaºurile de cult

Prima duminicã din luna sep-
tembrie a fost una cu o însemnãtate
deosebitã pentru credincioºi. 
Astfel, dupã Sfânta Liturghie în
toate lãcaºele de cult din România
s-a sãvârºit Slujba de Tedeum pen-
tru începutul Anului Bisericesc.
Noul An Bisericesc a fost sãrbãtorit
ºi la Biserica “Sfinþii Voievozi” din
Urlaþi, alãturi de numeroºi 
credincioºi (foto).

Anul Nou Bisericesc, spre deose-
bire de Anul Nou civil, începe la 
1 septembrie. Data aceasta de 1 sep-
tembrie pentru începutul anului 

bisericesc a fost împrumutatã de la
evrei - care sãrbãtoreau atunci anul
civil, potrivit Sinaxarului din Mineiul
zilei de 1 septembrie. 

Potrivit tradiþiei, Mântuitorul Iisus
Hristos ºi-a început activitatea publicã
în ziua de 1 septembrie, când a intrat
în sinagogã ºi a citit cuvintele
proorocului Isaia care profeþeau
despre Persoana Sa Dumnezeiascã: 

“Duhul Domnului este peste Mine,
pentru cã M-a uns ca sã binevestesc
sãracilor; M-a trimis sã vindec pe cei
zdrobiþi cu inima; Sã propovãduiesc
robilor dezrobirea ºi celor orbi ve-
derea; Sã slobozesc pe cei apãsaþi ºi

sã vestesc anul plãcut Domnului“
(Isaia 61, 1-2 ºi Luca 4, 18-19).

Un alt motiv al sãrbãtoririi anului
bisericesc în prima zi a lunii septem-
brie este tradiþia moºtenitã din Legea
Veche, potrivit cãreia în aceastã zi a
început creaþia lumii.

Începutul Anului Nou bisericesc a
fost instituit de Sfinþii Pãrinþi la
Sinodul I, de la Niceea. Ei au stabilit
sã se sãrbãtoreascã data de 1 septem-
brie ca un început al mântuirii
creºtinilor, în amintirea intrãrii lui
Hristos în mijlocul adunãrii evreilor -
vestind tuturor anul bineplãcut
Domnului.

Tot în ziua de 1 septembrie,
Biserica a rânduit sã fie pomenit
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, din

Dobrogea. Acesta a alcãtuit cronologia
creºtinã, numãrând pentru întâia oarã
anii începând de la Hristos. 
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Dupã ce sezonul trecut au încheiat
în coada clasamentului în Liga A
Prahova, fotbaliºtii de la Unirea ºi-au
propus ca în acest campionat sã ter-
mine în primele 10 echipe. Un obiectiv,
altãdatã, uºor de atins, dar care în ulti-
ma vreme le-a cam dat bãtãi de cap
“brazilienilor”din Urlaþi. Se pare, însã,
cã în acest sezon jucãtorii noºtri sunt
mult mai hotãrâþi sã-ºi îndeplineascã
scopul propus, dovadã cã dupã 6 etape
jucate Unirea Urlaþi ocupã locul 6 în
clasament, cu 10 puncte (3 victorii, 1
egal ºi 2 înfrângeri). 

“Duºul rece” de la Cornu (2-7...) i-a
trezit pe ai noºtri, astfel cã ei s-au
rãzbunat etapa imediat urmãtoare în
deplasare, la Petrolul Bãicoi - unde au
câºtigat cu un neverosimil 7-0!! 

A urmat, în etapa a 6-a un alt “galop
de sãnãtate”, de data asta pe propriul
teren, meci în care Unirea a trimis de 5
ori balonul în poarta celor de la CS
Brazi Negoieºti! Rezultate ce ne dau
speranþe, în perspectiva partidei din

deplasare cu CSO Teleajenul Vãlenii de
Munte. Echipa noastrã a intrat ºi în sta-
tisticile fãcute de cãtre cei de la AJF
Prahova, acel 7-0 de la Bãicoi fiind cea
mai mare diferenþã de scor realizatã
pânã acum în acest sezon! 

Totodatã, Unirea Urlaþi ocupã locul 3
în ierarhia echipelor cu cele mai multe
goluri marcate (18 g), dupã Petrolul 95
Ploieºti (20 g) ºi AFC Bãneºti Urleta (19
g). Mai rãu stãm la “capitolul” apãrare,

Unirea Urlaþi încasând deja 11 goluri. 
Rezultatele de pânã acum ale

echipei noastre au fost urmãtoarele: 0-3
în deplasare cu AFC Bãneºti (etapa 1),
1-1 acasã cu Petrolistul Boldeºti (etapa
a 2-a), 2-7 în deplasare cu CS Cornu
(etapa a 3-a), 3-0 pe teren propriu cu
AFC Brebu (etapa a 4-a), 7-0 în
deplasare cu Petrolul Bãicoi (etapa a 
5-a) ºi 5-0 acasã cu CS Brazi Negoieºti
(etapa a 6-a). 

Meciurile rãmase de
jucat de Unirea Urlaþi
în turul sezonului 2019/2020: 

 ETAPA VI, 28 SEPTEMBRIE: 
CSO Teleajenul Vãlenii de Munte -
Unirea 

 ETAPA VIII, 5 OCTOMBRIE: 
Unirea - CS Pãuleºti

 ETAPA IX, 12 OCTOMBRIE: 
Petrolul 95 Ploieºti - Unirea

 ETAPA X, 19 OCTOMBRIE:
Unirea - CSO Tricolorul Breaza

ETAPA XI, 26 OCTOMBRIE: 
Avântul Mãneciu - Unirea

ETAPA XII, 2 NOIEMBRIE: 
Tinereþea Izvoarele - Unirea

 ETAPA XIII, 9 NOIEMBRIE:
Unirea - CSO Plopeni

 ETAPA XIV, 16 NOIEMBRIE: 
CS Mãneºti - Unirea

 ETAPA XV, 23 NOIEMBRIE: 
Unirea - AS Strejnic

Unirea Urlaþi, locul 6 în Liga A Prahova dupã 6 etape! 

Experiment reuºit al voluntarilor 
de la GIC Urlaþi la “Zilele Toamnei”

Este ºtiut faptul cã un mare eveni-
ment lasã în urma lui multe amintiri
frumoase dar, uneori, ºi “urme” pe
care nu am vrea sã le mai vedem
niciodatã - la gunoi, facem referire... 

De aici a plecat ºi ideea inimoºilor
voluntari de la GIC Urlaþi (GRUPUL
DE INIÞIATIVÃ COMUNITARÃ -
URLAÞI), care au dorit sã vadã reacþia oa-
menilor la un experiment simplu - arun-
catul gunoiului pe stradã, în plinã
desfãºurare a evenimentului care a bucu-
rat oraºul nostru timp de douã zile. 

Acþiunea a fost pusã la cale cu
ºtiinþa Primarului Marian Mãchiþescu, a
organizatorilor spectacolului, dar ºi a
jandarmilor aflaþi în perimetru la acel
moment - cãrora dorim sã le mulþumim
pentru sprijinul acordat. 

Am surpins reacþii diverse, dar
foarte îmbucurãtor este faptul cã
aproape toþi cei care au vãzut “vino-
vaþii” aruncând gunoaie pe stradã au
reacþionat aºa cum ar trebui sã
reacþioneze orice om cu spirit civic!
Voluntarii de la GIC Urlaþi ºi-au jucat
foarte bine “rolul”, chiar cu riscul sã fie
admonestaþi de cãtre cei din jur. 

În final, tot ei au strâns gunoiul din
stradã - ajutaþi ºi de oameni care au luat
imediat atitudine! 

Pentru prezenþa lor ºi, mai ales,
pentru gestul de a nu rãmâne
nepãsãtori, cu toþii au fost premiaþi
de cãtre voluntari de la GIC Urlaþi cu
tricouri - un cadou mic, dar plin de
însemnãtate! 

“Principalul scop a fost acela de
a sensibiliza comunitatea vizavi de

acest fenomen, în speþã depozitarea
deºeurilor pe spaþiul public ºi pe
terenuri neamenajate. Acest gest de-
vine, pe zi ce trece, o ameninþare la
adresa sãnãtãþii noastre, a întregii
planete în definitiv. Iar scopul nos-
tru secundar a fost de a testa reacþia
celor prezenþi”, ne-a declarat
CONSTANTIN NICOLAE, unul dintre
iniþiatorii acþiunii - un “experiment”
GIC Urlaþi desfãºurat în cadrul proiec-
tului “Stop Gunoi, Urlaþi cu Noi”.
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