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TRADIÞIA CONTINUÃ -
Urlaþiul va fi împodobit 
de Sãrbãtori

Spitalul
orãºenesc 
Urlaþi va primi
aparaturã nouã 
în valoare de
1,27 milioane 
de euro!

Lucrãrile de
modernizare -
prioritatea “0”
pentru 
administraþia
publicã localã
Urlaþi

PAGINA 5 PAGINA 8

Primarul Marian MÃCHIÞESCU a depus
jurãmântul împreunã cu consilierii locali

“Puþul Frumos” ºi biserica
de lemn din Valea Seman -
pe agenda Consiliului
Local 

În cadrul unor festivitãþi restrânse, 
generate de pandemia de COVID-19,
Primarul Marian Mãchiþescu, ºi consilierii

locali au depus jurãmântul de credinþã faþã
de comunitatea localã, pentru învestirea în
funcþiile publice în care au fost aleºi. 
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C a în fiecare an, de 1 Decembrie 
cu toþii ne îndreptãm gândul cãtre

cei care au luptat ºi ºi-au jertfit viaþa 
pentru independenþa ºi suveranitatea þãrii
noastre. Este o zi cu sentimente înãlþã-
toare, gândindu-ne cã în 1918 românii au
trãit la unison emoþia reîntregirii. A fost
ziua în care s-a decis Unirea Transilvaniei
cu România ºi aceastã zi istoricã deosebitã
a devenit Ziua Naþionalã a României. Este
ziua noastrã ºi aceastã zi ne oferã prilejul
de a ne aduce aminte de înaintaºii noºtri,
de sacrificiile lor ºi este în acelaºi timp o zi
a bucuriei pentru noi toþi. 

ROMÂNIAROMÂNIA
1 DECEMBRIE - Ziua Naþionalã a României

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie -
Sãrbãtoarea Naþionalã a României,

urez  La mulþi ani cu sãnãtate 
ºi bucurii tuturor românilor! 

Primar Marian Mãchiþescu

PAGINA 3

Despre Postul Naºterii Domnului.
Sau Postul Bucuriei PAGINA 2

Preot Petroniu Tãnase, parohul Bisericii 
“Sfinþii Voievozi” Urlaþi

Grãdiniþa…
între scenarii
pandemice 

Tinere talente ale oraºului Urlaþi

Ania Ionescu ºi Ana Salcie - 
eleve în clasa 
a XI-a 
la Liceul 
Teoretic 
„Brâncoveanu 
Vodã”
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La mulþi ani
cetãþeni ai
oraºului
Urlaþi! 



GAZETA de URLAÞI

Inspector, Diana Rãducanu

Hotãrâre adoptatã de
Consiliul Local al

oraºului Urlaþi în ªedinþa
extraordinarã din 
27 octombrie 2020:

2

Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Meleagurile Cricovului”
este o entitate ce reprezintã un
parteneriat public-privat din zona
de sud-est a judeþului Prahova
(comunele: Albeºti-Paleologu,
Bucov, Plopu, Ceptura, Ciorani, 
Drãgãneºti, Gornet Cricov, Iordã-
cheanu, Tãtaru, Sãlciile, Valea
Cãlugãreascã ºi ORAªUL URLAÞI) 
ºi o zonã din nord-vestul judeþului
Ialomiþa (comuna Jilavele),
acoperind un teritoriu cu 13 loca-
litãþi ºi aproape 70.000 de locuitori,
având o suprafaþã de 651,03 km2. 

Strategia de Dezvoltare Localã pen-
tru PNDR 2014-2020, care a fost depusã
în 2016 la Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Regionale, a fost declaratã
eligibilã ºi s-a obþinut o finanþare de
2.708.387 euro din care suma de
2.166.710 euro reprezintã sprijin pentru
implementarea acþiunilor din cadrul
strategiei de dezvoltare localã. 

Pe durata de valabilitate a
Acordului Cadru de finanþare, s-au

încheiat trei contracte de finanþare sub-
secvente. În momentul de faþã, situaþia
se prezintã astfel: 

1. Pe mãsura M1/2A Exploataþii
agricole ºi procesare a fost alocatã
suma de 333.736 euro unde s-au depus
5 proiecte în valoare de 331.984,14
euro, selectate la GAL, declarate eligi-
bile ºi la OJFIR, toate fiind contractate.
4 proiecte sunt finalizate ºi unul se aflã
în derulare. 

2. Pe mãsura M2/6A Investiþii în
activitãþi non-agricole a fost alocatã
suma de 538.076 euro, s-au depus 5
proiecte în valoare de 864.185 euro, din
care: 1 proiect neconform în valoare
de 150.000 euro, 1 proiect retras dupã
contractare în valoare de 176.436 euro,
2 proiecte în derulare în valoare de
358.974 euro ºi 1 proiect în evaluare la
nivel de GAL, în valoare de 178.775
euro

3. Pe mãsura M3/6A Sprijin forfe-
tar acordat pentru activitãþile non-
agricole a fost alocatã suma de 200.000
euro, s-au depus 6 proiecte în valoare

de 300.000 euro, 4 proiecte selectate la
GAL în valoare de 200.000 euro, un
proiect neconform ºi un proiect eligibil
ºi neselectat. Din cele 4 proiecte selec-
tate, toate 4 sunt contractate ºi se aflã
în derulare.

Pe mãsura M4/6B Dezvoltarea
comunitãþilor locale a fost alocatã
suma de 1.004.897 euro, s-au depus 13
proiecte în valoare de 1.101.945,06
euro, selectate la GAL din care 12
proiecte declarate eligibile la CRFIR ºi
contractate ºi 1 proiect declarat neeligi-
bil. În momentul de faþã, 8 proiecte
sunt finalizate, 4 fiind în derulare.

Pe mãsura M5/6B Investiþii în
infrastructura socialã a fost alocatã
suma de 80.000 euro, s-a depus un
proiect în valoare de 80.000 euro,
selectat la GAL, declarat eligibil la
CRFIR ºi contractat, în momentul de
faþã fiind în derulare. 

Pe mãsura M6/6B Promovarea
formelor asociative prin interme-
diul moºtenirii culturale, a fost alo-
catã suma de 10.000 euro, s-a depus un

proiect în valoare de 9.838 euro, selec-
tat la nivel de GAL, declarat eligibil la
CRFIR ºi contractat. Dupã contractare,
beneficiarul a reziliat contractul,
urmând ca Asociaþia GAL Meleagurile
Cricovului sã deschidã o nouã sesiune
pe aceastã mãsurã. 

Echipa Grupului de Acþiune
Localã “Meleagurile Cricovului”, din
Prahova, se aflã la a doua experienþã
de accesare a fondurilor europene prin
acest tip de parteneriat public-privat.
Echipa tehnicã GAL “Meleagurile
Cricovului” este compusã din Rodica
Chezan (manager ºi reprezentant
local), Maria Neacºu (responsabil
evaluare ºi verificare proiecte),
Georgiana Amalia Metea (responsa-
bil monitorizare) ºi Magdalena
Grigore (responsabil cereri de platã ºi
evaluarea implementãrii SDL).

 Poliþia Localã Urlaþi
0244/70.85.70
Poliþia Naþionalã
0244/27.13.10
Pompieri Urlaþi
0751/16.33.80
Liceul Urlaþi 
0244/27.13.16
Spitalul Orãºenesc Urlaþi
0244/27.25.18
Primãria oraºului Urlaþi
0244/27.14.29 (centrala)

Telefoane Utile 

1. Hotãrârea
nr. 67/
27.10.2020
privind 
rectificarea
bugetului 
general al
unitãþii 
administrativ-
teritoriale pe
anul 2020.

Despre Postul Naºterii Domnului. Sau Postul Bucuriei
Preot Petroniu Tãnase,

parohul Bisericii “Sfinþii
Voievozi” Urlaþi

Postul Naºterii
Domnului a început pe
data de 15 noiembrie 2020
ºi se încheie în ajunul
praznicului Crãciunului,
pe 24 decembrie, având o
duratã de 40 de zile.

Dintre cele patru posturi
de peste an este al doilea ca
importanþã dupã Postul Paº-
telui, fiind din punct de
vedere cronologic primul în
anul bisericesc, an care
începe la 1 septembrie spre
deosebire de anul calen-
daristic, laic, care începe la 
1 ianuarie.

“Postul este creºterea
caselor, mama sãnãtãþii,
pedagogul tinereþii,
podoaba bãtrânilor,
tovarãº bun de drum
celor ce cãlãtoresc,
tovarãº credincios al
soþilor” (Sf. Vasile cel Mare
în Omilii ºi cuvântãri). 

Postul este început al po-
cãinþei, dar ºi o armã împo-
triva legiunilor de demoni,
pentru cã spune Domnul:
“Neamul acesta nu iese
decât prin rugãciune ºi

prin post” (Marcu 9,29).
Postul are aceeaºi vârstã cu
omenirea, pentru cã legea
postului a fost datã în Rai,
Adam primind întâia oarã
porunca de a posti: “Nu
mâncaþi din pomul cunoº-
tinþei binelui ºi rãului”
(Facere 2,17). Cuvântul “Nu
mâncaþi” este o lege a postu-
lui ºi înfrânãrii. Exemple de
postiri din Sfânta Scripturã
avem: pe Moise, care prin
post s-a urcat în munte ºi a
primit tablele legii scrise de
degetul lui Dumnezeu (Ieºire
24,18), pe Ilie când a vãzut
priveliºte de tainã în peºtera
din Horeb (III Regi 19, 8-13)
sau pe Daniel - “bãrbatul
doririlor” (Daniel 9, 23, 10,
11), care n-a mâncat pâine ºi
nici n-a bãut apã trei sãp-
tãmâni (Daniel 10,2), iar
atunci când a fost aruncat în
groapa cu lei a învãþat ºi pe
lei sã posteascã (Daniel 6, 16-
22). Astfel sã alergãm ºi noi
cu bucurie la darul postului! 

Postul este un dar din
bãtrâni, care nu s-a învechit
ºi nici n-a îmbãtrânit. E întot-
deauna nou, e veºnic în
floare! N-am postit ºi am fost
alungaþi din Rai! 

Sã postim, ca sã ne
întoarcem în Rai! Sã-l vedem
pe sãracul Lazãr cum prin
post a intrat în Rai. 

De multe ori, ne scuzãm
de boalã sau de neputinþã
însã ce face un doctor celor
bolnavi? Prescrie medicaþie
specificã ºi regim alimentar
(post), iar dacã te înfrânezi
cât eºti bolnav, pentru ce
spui cã nu poþi sã o faci când
eºti sãnãtos? Bolnavilor, pri-
miþi postul, mama sãnãtãþii
voastre! Sãnãtoºilor, primiþi
postul, pãzitorul sãnãtãþii
voastre!

Totuºi, cumpãtarea tre-
buie sã fie limitatã pentru
fiecare om dupã puterea lui
trupeascã, aºa încât nici sã
nu contribuim mai puþin
decât îngãduie puterea realã,
nici sã ne forþãm peste pu-
tere. În acelaºi timp, trebuie
sã privim cu doi ochi postul:
unul trupesc ºi altul duhov-
nicesc. Ne înfrânãm de la
hranã ºi totuºi încãrcãm
sufletul cu mii ºi mii de
pãcate. 

“Nu postiþi în judecãþi
ºi în certuri” (Isaia 58,4). Nu
mâncãm carne, dar mâncãm
pe fratele nostru?!... Cãci ce
folos este dacã te abþii de la
mâncãruri, dar mãnânci cu
ochii pofta adulterului, sau
cu voinþa ta asculþi cu ure-
chile strigãte deºarte ºi dia-
voleºti? 

Nu foloseºte la nimic sã
te abþii de la mâncãruri, dar

nu te abþii de la gânduri rele
ºi deºarte... Pentru aceasta,
Sfântul Apostol Pavel a zis:
“Mã tem ca nu cumva sã
abatã gândurile voastre”
(II Corinteni 11,3). Aºadar, sã
fim cumpãtaþi de la toate
relele pentru ca sã nu ajungã
ºi la noi acuzaþia Domnului,
cã “strecurãm þânþarul ºi
înghiþim cãmila” (Matei
23,24). 

“Postul a stins puterea
focului, postul a închis
gurile leilor. Postul trimite
rugãciunile la cer, dându-
le aripi în drumul lor spre
înãlþime” – Sf. Vasile cel
Mare.

Postul asociat cu taina
spovedaniei ne aduce iertare
de pãcate ºi ne uneºte haric
cu Dumnezeu ºi ne oferã
posibilitatea cuminecãrii.

POST BINECUVÂNTAT 
TUTUROR!

Asociaþia GAL “Meleagurile Cricovului”
ºi obiectivele urmãrite



Aºa dupã cum se ºtie, la
alegerile locale din 27 septem-
brie, domnul Marian Mãchiþescu
a câºtigat detaºat un nou mandat
în fruntea administraþiei publice
locale Urlaþi. 

Al doilea clasat, în opþiunile
exprimate de cãtre cetãþenii cu
drept de vot din comunã, Costin
Bolgiu s-a poziþionat la mare dis-

tanþã în spatele câºtigãtorului, dar
va face parte din viitorul Consiliu
Local în urmãtorii 4 ani, alãturi de
ceilalþi consilieri care ºi-au câºtigat
acest drept. 

Cu toþii au depus jurãmântul
solemn faþã de comunitatea localã,
într-o festivitate restrânsã organizatã
la Casa de Culturã din oraº. A fost,
în fapt, primul eveniment important
organizat în locaþia care a cunoscut

mari transformãri ca
urmare a proiectului de
investiþii votat ºi aprobat de
cãtre Consiliul Local al
oraºului Urlaþi.

În urmãtorii 4 ani, voi face tot ce stã în
puterile ºi priceperea mea pentru binele
locuitorilor oraºului Urlaþi. Sunt principii care
m-au cãlãuzit ºi pânã acum în precedentele
mandate, ºi sper într-o nouã colaborare fruc-
tuoasã cu noii membrii ai Consiliului Local.

Voi fi întotdeauna atent la toate problemele
ivite în cadrul comunitãþii noastre, iar uºa

mea va fi mereu deschisã cetãþenilor

Marian Mãchiþescu, 
primar oraº Urlaþi: 

“

”

Lazãr STAN, 
reales în funcþia 
de Viceprimar 
al oraºului Urlaþi

La câteva zile distanþã de la
depunerea jurãmântului de cãtre
Primarul Marian Mãchiþescu, s-a
desfãºurat ºi ºedinþa pentru
alegerea Viceprimarului oraºului.

Aceasta a avut loc vineri, 
20 noiembrie, în cadrul ºedinþei
Consiliului Local Urlaþi. Pe acestã
cale, vã anunþãm cã domnul
Lazãr Stan a fost reales, cu
majoritate de voturi, în funcþia de
Viceprimar al oraºului Urlaþi.

De specificat este faptul cã,
pe durata exercitãrii mandatului,
Viceprimarul îºi pãstreazã ºi
statutul de consilier local. De
asemenea, conform legii,

Primarul poate delega o parte
din atribuþiile sale Vicepri-
marului. 

Dorim sã-l felicitãm ºi noi, pe
aceastã cale, pe domnul
Viceprimar Lazãr Stan ºi sã-i
urãm multã sãnãtate, putere de
muncã ºi mult succes în toate
proiectele pe care le va derula
pentru oraºul Urlaþi. Suntem con-
vinºi, totodatã, cã în continuare
domnia sa o sã-ºi foloseascã
întreaga experienþã acumulatã în
timp ºi priceperea de care a dat
dovadã de-a lungul ultimilor ani,
în folosul întregii comunitãþi din
Urlaþi. 

Tradiþia continuã - Urlaþiul 
va fi împodobit de sãrbãtori

Deºi parcurgem o
perioadã foarte grea,
din pricina restricþiilor
generate de pandemia
de Covid-19, Consiliul

Local Urlaþi a decis ca ºi
în acest an oraºul nos-
tru sã îmbrace haine de
sãrbãtoare. 

Aºa se face cã, de
câteva zile, se lucreazã
susþinut pentru montarea
luminiþelor ºi a ghirlande-
lor care au fãcut din Urlaþi
cel mai frumos împodobit

oraº de provincie din
judeþ, în ultimii trei ani! 

Nimeni ºi nimic nu ne
va lua aceastã bucurie - 
a sãrbãtorilor, iar adminis-
traþia publicã localã va
face totul ºi în acest an
pentru a aduce un strop
de bucurie ºi luminã în
sufletul locuitorilor
oraºului. 

“Puþul Frumos” ºi biserica de lemn din Valea Seman - 
pe agenda Consiliului Local Urlaþi

În mediul online au devenit tot
mai frecvente postãri ale cetãþe-
nilor referitoare la anumite
puncte de interes, inclusiv turis-
tice sau de patrimoniu, cu însem-
nãtate istoricã.

Iar în ultima categorie putem
încadra ºi “Puþul Frumos” din Valea
Mieilor, un monument istoric ºi, în
acelaºi timp, un viitor, posibil, obiec-
tiv turistic. Firesc, oamenii au pus
problema gãsirii unei soluþii pentru
reabilitarea acestui monument arhi-
tectural, care s-a degradat vizibil în
ultimii ani.

Pe aceastã cale, vã anunþãm cã
situaþia în care se gãseºte “Puþul
Frumos” a fost analizatã ºi în
cadrul Primãriei Urlaþi, iar în cel
mai scurt timp se vor efectua
lucrãri de consolidare ºi reamena-
jare a acestei construcþii. 

Acest monument etnografic a fost
construit aproximativ în anul 1862, de
cãtre localnicul Dumitru ªtefan, cu
colac din piatrã (nn - rãmas, se pare,
de la vechiul puþ), dotat cu roatã ºi fus
-  toate fixate pe doi stâlpi din lemn ºi
un jgheab. Întreaga construcþie este
adãpostitã de un mic pavilion.

Lucrãri de modernizare ºi
reconsolidare au fost aprobate ºi în
cazul unui alt obiectiv de interes din
zonã - Biserica de lemn din Valea
Seman. 

“Proiectul este aproape finali-
zat, urmând ca probabil luna
viitoare sã fie predat câºtigãtorului
licitaþiei pentru ducerea la înde-
plinire a lucrãrilor”, ne-a declarat
Primarul Marian Mãchiþescu.

Este ºi aceasta o altã dovadã în
plus cã, rând pe rând, toate proiectele
propuse ºi aprobate pentru execuþie
vor fi duse la bun sfârºit, în interesul
comunitãþii locale. 

Biserica de lemn 
Valea Seman

Primarul Marian MÃCHIÞESCU
a depus jurãmântul împreunã
cu consilierii locali

Primarul Marian MÃCHIÞESCU
a depus jurãmântul împreunã
cu consilierii locali
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FLORENTIN TINCA

Primãvara anului 1967.

Nicolae Ceauºescu, Secretarul
General al Partidului Comunist

Român ºi Ion Gh. Maurer, Prim
Ministrul þãrii, sunt în vizitã de
"lucru" în Regiunea Ploieºti. 

Pânã în 1968, când au apãrut
judeþele, regiunea Ploieºti
cuprindea teritoriul actual al

judeþului Prahova ºi parþial
judeþele Buzãu ºi Dâmboviþa.

În drum spre Buzãu, la
Albeºti, se face o scurtã oprire
pentru a primi ovaþiile de

bucurie ale locuitorilor din Albeºti
ºi Urlaþi ºi sã adreseze urãrile de
bine din partea conducãtorilor 
partidului.

Oraºul Urlaþi a avut sarcina de
la Prim secretarul PCR Prahova -
Dumitru Balalia, sã împleteascã din
flori naturale un covor care sã fie

întins pe ºosea în întâmpinarea

înalþilor oaspeþi (vezi foto). 

Munca de o zi ºi o noapte a

câtorva zeci de femei urlãþene a

fost cãlcatã în picioare (la propriu)

de convoiul oficial de maºini.

Aducerea cu forþa a populaþiei

în întâmpinarea "iubitului" con-

ducãtor a continuat în forme de

umilire ºi batjocurã pânã în 1989, la

cãderea comunismului.

ISTORIA PRIN FOTOGRAFII

Urlaþiul de altãdatã

Interviu cu Ania ºi Ana

Eleve la Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodã” Urlaþi aceste
douã eleve foarte talentate au fost
îndrumate de doamna profesor
Marilena OLARU, alãturi fiindu-le
câþiva colegi de ºcoalã care de 
altfel au fãcut parte din distribuþia
primului trailer, cel cu care au
câºtigat Locul I la categoria 
„Pelinul Negru” în cadrul
Festivalului Boovie - festival de
book-trailere pentru echipa 
„The Hit List”.

Ania:
“Suntem Ania Ionescu ºi Ana

Salcie, avem 17 ani, suntem clasa a XI-a
la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodã”
ºi locuim în oraºul Urlaþi. Suntem
pasionate de arta cinematograficã ºi
de arta teatralã. Sunt pasionatã ºi de
muzicã, am scos o melodie anul aces-
ta ºi îmi doresc, pe viitor, sã îmi folo-
sesc propria muzicã în filmele pe care
le regizez. Ne-am cunoscut în clasa I,
iar în clasa a IX-a am început sã facem

filmuleþe la ora de limba românã.
Boovie, cel mai mare festival din
România de book-trailere, a fost
primul concurs la care am participat ºi
la care am câºtigat locul întâi la catego-
ria „Pelinul Negru” ºi am fost nomina-
lizaþi la secþiunile de regie, coloanã
sonorã ºi interpretare.”

Ana:
“Pentru noi, mai ales pentru cã

suntem la început, recunoaºterea
celor din jur este foarte importantã,
ajutându-ne, treptat, sã ne facem
munca cunoscutã în faþa unei audienþe
mai mari. Autoarea cãrþii ne-a promo-
vat pe pagina ei de Facebook

spunând: «M-a impresionat trailerul
echipei „The Hit List” de la Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã” din
Urlaþi. Este fãcut de niºte copii foarte
talentaþi, nu degeaba au primit locul
întâi la categoria „Pelinul Negru”. Îi
felicit atât pe ei, cât ºi pe profesoara de
limba românã, care i-a îndrumat.» ” 

Pânã acum, au apãrut la Republika
News din Ploieºti ºi la Metropola TV
din Bucureºti. Acest premiu obþinut,
fiind primul câºtigat de aceste douã
fete foarte talentate, le-a mãrit încre-
derea în ceea ce fac ºi vor sã continue.
Plãnuiesc sã participe la cât mai multe
concursuri, pentru a dobândi ex-
perienþã ºi sperã sã câºtige din nou. 

Prietenii lor ºi colegii de clasã le-au
fost alãturi ºi au fost bucuroºi sã le
ajute cu ce au avut nevoie. La momen-
tul de faþã sunt în cãutare de fonduri
pentru recuzitã ºi echipament, pentru
concursurile la care au început, deja,
sã filmeze.

Micu Ficuþa,
Casa de Culturã Urlaþi

Ania Ionescu ºi Ana Salcie - eleve în clasa a XI-a 
la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodã” 

Tinere talente ale oraºului Urlaþi



GAZETA de URLAÞI5

Spitalul orãºenesc Urlaþi
devine, pe zi ce trece, un
exemplu de cum ar trebui sã
funcþioneze lucrurile în toate
instituþiile de gen din Româ-
nia. Model de dãruire, abne-
gaþie ºi ambiþie, managerul
Elena- Rita Cismaº (foto) ºi-a
propus sã ridice constant cali-
tatea serviciilor spitalului pe
care îl conduce. Iar o ultimã
dovadã a faptului cã la Spitalul
orãºenesc Urlaþi se munceºte

bine, o reprezintã cei 1,27 mi-
lioane de euro - fonduri euro-
pene accesate în aceastã
perioadã grea generatã de
pandemia de Covid-19. 

Conducerea Spitalului Ur-
laþi a anunþat, încã de la
începutul lunii septembrie,
cã a depus o cerere de finan-
þare prin intermediul “Progra-
mului Operaþional Infrastruc-
turã Mare”. Acum, marea
veste cã cererea a fost apro-
batã a venit chiar din partea
conducerii spitalului. 

“Spitalul Orãºenesc Urlaþi
continuã modernizarea cu
aparaturã medicalã modernã.
Pe 28 octombrie 2020, am
semnat contractul de finan-
þare pentru proiectul “Creºte-
rea capacitãþii de diagnosti-
care ºi îngrijire a pacienþilor în
contextul pandemiei COVID-
19 la Spitalul Orãºenesc
Urlaþi”, cod SMIS 140271, pro-
iect finanþat în cadrul Progra-
mului Operaþional Infra-
structurã Mare. 

Valoarea totalã a proiectu-
lui este de 1.275.195,55 euro.
Proiectul propus constã în
achiziþionarea unor echipa-
mente ce vor permite diagnos-
ticarea cu certitudine ºi îngri-
jirea eficientã a pacienþilor,
diferenþierea de patologii cu
manifestãri similare precum ºi
intervenþia rapidã în tratamen-
tul urgenþelor medico-chirurgi-
cale ale pacienþilor suspecþi/
confirmaþi cu infecþia SARS-

COV-2. În urma implementãrii
proiectului, pacienþii vor
putea beneficia de soluþii de
diagnostic ºi tratament, pro-
iectul beneficiind de suste-
nabilitate ºi valorificarea
rezultatelor obþinute nu doar
pe termen scurt, prin soluþio-
narea punctualã a crizei ge-
nerate de pandemie, ci inclu-
siv pe termen mediu ºi lung.
În acest mod, spitalul nostru
va fi complet pregãtit pentru
orice eventualã pandemie
viitoare, oferind soluþii de
diagnostic ºi tratament de înalt
nivel”, a declarat managerul
Spitalului orãºenesc Urlaþi,
Ec. Elena-Rita Cismaº.

Spitalul orãºenesc Urlaþi va primi aparaturã nouã 
în valoare de 1,27 milioane de euro!

Aparat endoscopie

2020 a reprezentat
anul în care am asistat
la o regretabilã 
campanie electoralã. 

S-a mers pânã la îm-
proºcarea cu noroi a
muncii unor oameni care
au fãcut din Spitalul
Urlaþi un exemplu de
management ºi perfor-
manþã. Ceea ce nu au
înþeles aceºti rãu-voitori e
faptul cã oamenii de
bunã credinþã din oraºul
nostru ºtiu care este ade-
vãrul! 

O dovadã în plus a
profesionalismului ºi
abnegaþiei de care dã
dovadã echipa condusã
de cãtre manager Elena-
Rita Cismaº am bifat-o cu
puþine zile în urmã, când
o pacientã a postat un
mesaj impresionant de
pe contul sãu de so-
cializare la adresa
cadrelor medicale ale
Spitalului Orãºenesc
Urlaþi. 

Pacienþii au cuvântul 

“Am beneficiat de îngrijire ºi 
tratament de cea mai bunã calitate!”

Ce trebuie sã faci dacã eºti
depistat pozitiv cu Covid-19
sau dacã ai suspiciuni

Ce trebuie fãcut dacã am sem-
nele unei boli respiratorii sau
alte semne despre care am auzit
cã pot fi caracteristice pentru
COVID-19?

Trebuie sã rãmâi acasã ºi sã
contactezi medicul de familie
sau sã suni la 112. Cu medicul de
familie vei discuta despre ce te
supãrã ºi împreunã veþi decide
dacã vã veþi întâlni, dacã vei
ramâne acasã pentru tratament,
sau dacã este nevoie de testare
pentru COVID-19.

Pe cine trebuie sã anunþ dacã
sunt depistat pozitiv?

Rezultatul pozitiv este transmis
imediat de cãtre laborator cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã
(DSP) ºi astfel eºti luat în evidenþa
DSP. Vei fi contactat de DSP pen-
tru a fi transportat la o unitate
abilitatã pentru evaluarea obliga-
torie ºi pentru efectuarea anche-
tei epidemiologice. DSP va eli-
bera în termen de maxim 30 de
zile de la ultima zi a perioadei de
izolare „Decizia de izolare” în

baza cãreia vei putea solicita con-
cediu medical.

Ce trebuie sã fac dacã am fost
confirmat pozitiv ºi am ales sã
rãmân la domiciliu?

Iniþial, este necesarã o evaluare
într-o unitate medicalã abilitatã
(evaluare obligatorie prin lege).
Te vei deplasa cu ambulanþa cãtre
unitatea medicalã abilitatã. NU
folosi în acest scop mijloace de
transport proprii sau în comun! 
Te izolezi de restul familiei, porþi
masca. Vei discuta zilnic despre
starea ta de sãnãtate cu medicul
tãu de familie prin consultaþii la
distanþã (telefon, internet).

Ce fac dacã pe parcursul
izolãrii starea mea de sãnãtate
se agraveazã brusc?

Vei apela urgent serviciul 112.
Când ºi cum mã pot reîn-

toarce la muncã/ºcoalã?
Te poþi reîntoarce la activitatea

anterioarã dupã 14 zile, dacã nu
mai prezinþi simptome, fãrã a fi
necesar un test pentru aceasta. 

GHID INFORMATIV COVID-19

Institutul“Cantacuzino” 
va produce ºi vaccin 
antigripal

Conducerea Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militarã “Cantacu-
zino” a anunþat cã are în dez-
voltare o nouã formulã de
Polidin, dar ºi un vaccin anti-
gripal. 

“Vom continua moder-
nizarea ariei, pentru transfor-
marea ei într-o zonã experi-
mentalã de microproducþie
strategicã. În funcþie de testãri,
este posibil ca vaccinul sã fie
disponibil pe piaþã începând cu
anul viitor. De aceastã datã,
produsul Polidin va fi readus
pe piaþã ca supliment alimen-
tar.  Ca sã îl punem pe piaþã
sub formã de medicament va fi
mult mai complicat ºi necesitã
mai mult timp”, a declarat Col.
Dr. Florin Oancea, directorul
Institutului “Cantacuzino.

Revine Polidinul 
în România 

“Mulþumesc 
întregului colectiv al
Secþiei Chirurgie din
Spitalul Urlaþi, în spe-
cial Domnului doctor
Boeriu Marius, pentru
profesionalismul ºi ca-
litatea actului medical
executat la cele mai
înalte standarde, cât ºi
pentru omenia, empa-
tia, zâmbetul, vorba
bunã, grija ºi cuvintele
calde adresate tuturor
pacienþilor, printre

care m-am numãrat ºi
eu. Mulþumesc ºi celor
care, prin dãruire ºi
muncã neobositã, au
fãcut ca în spitalul din
oraºul nostru sã putem
beneficia de îngrijire ºi
tratament de cea mai
bunã calitate”, a scris
o doamnã pe contul
de socializare,
postare pe care o
puteþi vedea ºi
dumneavostrã 
alãturat (foto).  
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Dir. prof. Cristina NICOLAI, 
Grãdiniþa cu program 

prelungit „Clopoþica” Urlaþi

Mai mult ca oricând, în aceste vre-
muri fãrã precedent, grãdiniþa trebuie
sã rãspundã pe douã linii generale de
nevoi. 

Prima dintre aceste nevoi ar fi
aceea de asigurarea unui spaþiu de con-
fort educaþional, de “univers al
copilãriei” ºi, nu în ultimul rând, de
asigurarea transmiterii curriculumului
pentru învãþãmânt preºcolar în vre-
muri atât de tulburi. 

Cea de-a doua nevoie se referã la
asigurarea laturii sociale prin inter-
mediul programului prelungit, care
trece în aceastã perioadã în plan
secund. 

Educatoarele Grãdiniþei cu program
prelungit “Clopoþica” Urlaþi îºi des-
fãºoarã activitatea în direcþii multiple,
rãspunzând în primul rând nevoilor
educaþionale ale preºcolarilor. Acti-
vitatea didacticã de bazã în prezent se
desfãºoarã cu ajutorul platformei edu-
caþionale “Kinderpedia”. 

Trecerea de la activitatea didacticã
faþã în faþã la activitatea didacticã com-
plet on-line a fost un proces dificil ºi
realizat cu ajutorul cursurilor din
domeniu. De la o educatoare care în
luna februarie 2020 interacþiona direct
cu copiii ºi preºcolarii (aºa cum unele
o fãceam de ani buni de zile), la
predarea pe WhatsApp, Facebook ºi
alte asemenea reþele (în lunile martie-
iunie 2020) a schimbat cu totul didacti-
ca pe care educatoarele o ºtiau pânã
atunci. Era cu totul o altã meserie… o
altã pedagogie, pentru care nimeni nu
ne pregãtise…

Întrebãrile au început sã curgã:
Ce predau?.. Cât? …Cum fac sã fie
atractivã activitatea în noile condiþii?
Pãrinþii pot sã-ºi facã timp pentru
activitatea copiilor lor? Cum pot
folosi mai bine activitãþile proiectate
pe platforma educaþionalã?... 

În luna iulie 2020 ne-am întâlnit
iarãºi efectiv în grãdiniþã, fiind prima
unitate preºcolarã din judeþ care o
fãcea la vremea aceea. Am organizat
întrega activitate pe douã grupe de pro-
gram prelungit, luându-ne toate mã-
surile de  protecþie conform legislaþiei
care venea în valuri cu scop de a prote-
ja pe toþi cei implicaþi. 

Revederea cu preºcolarii a fost
prilej de bucurie pentru cei mici, dar ºi
pentru toþi cei mari, deoarece meseria
de educatoare dacã o faci.. “v-aþi îndrã-
gostit pe veºnicie de copii”, cum bine
spunea pãrintele Necula. 

Activitãþile out-door, jocul liber
alternate cu perioadele de servire a
mesei ºi odihnã au fãcut ca activitatea
pe perioada verii sã se desfãºoare fãrã
incidente. 

Luna august a fost dedicatã în
întregime realizãrii unei igienizãri a
tuturor spaþiilor din unitate, pentru o
bunã desfãºurare a activitãþii didactice. 

Lunile septembrie ºi octombrie
2020 au stat sub semnul regãsirii copi-
ilor cu colegii ºi educatoarele, chiar
dacã toatã activitatea s-a subordonat
distanþãrii sociale ºi respectãrii re-
gulilor sanitare. Preluarea tuturor copi-

ilor la intrarea în grãdiniþã a însemnat
un efort colectiv extraordinar, dat fiind
puþinul personal disponibil. Toate cate-
goriile de personal au fost implicate -
de la personal didactic, de conducere,
la îngrijitoare ºi personal didactic-auxi-
liar.  Cele douã asistente angajate de
Primãria Urlaþi au fost ajutate inclusiv
de asistentele Creºei Urlaþi, pentru a
duce la bun sfârºit sarcinile pentru cei
293 de copii cuprinºi în grãdiniþã. 

Din 2 noiembrie  2020 (din cauza a
trei cazuri diagnosticate pozitiv CoVid
19 la cadre didactice ºi medicale din
unitate) ºi pânã în prezent, activitatea
se desfãºoarã în “scenariul roºu” con-
form legislaþiei în vigoare. 

Deºi latura socialã a grãdiniþei nu
poate fi activã în aceastã perioadã, edu-
catoarele au ca prioritate latura educa-
tivã bazatã pe Curriculum naþional
2019. În acest sens, cadrele didactice au
consultat pãrinþii asupra programului
de acþiune pe perioada “scenariului
roºu” ºi au stabilit de comun acord
repere orare de desfãºurare a acti-
vitãþilor educative. 

Cele mai multe colege au împãrþit
grupa pentru ºedinþe live pe Zoom,
Meet sau WhatsApp þinând cont ºi de
posibilitãþile temporale ale adulþilor,
alternând cu postãri pe platforma
“Kinderpedia” a temelor, fiºelor de
lucru ºi a indicaþiilor metodice. 

La un prim studiu al preferinþelor
pãrinþilor, majoritatea folosesc cu
uºurinþã lucrul pe WhatsApp, apoi apli-
caþia Zoom din “Kinderpedia”. 

Observãm cã pãrinþii încearcã sã
menþinã activã relaþia cu educatoarele
gupelor ºi fac tot posibilul sã transmitã
copiilor activitãþile zilnice. 

Întâlnirile live au douã obiective
principale: de a transmite noile
cunoºtinþe ºi de a menþine o treazã
legãturã emoþionalã copil-copil ºi copil-
educatoare. Existã totuºi ºi voci care
exprimã lipsa de timp în vederea rea-
lizãrii cerinþelor temelor. Acestora din
urmã le lansãm rugãmintea de a trans-
mite fiºele/temele de lucru, iar copilul
sã lucreze atunci când poate, fiecare în
ritmul propriu. 

În cazul copiilor care nu au acces la
internet sau la dispozitive electronice,
educatoarele transmit temele telefonic,
personal sau convoacã pãrinþii la 
sediul unitãþii pentru a ridica materiale
de lucru pentru preºcolari. În  felul
acesta se asigurã egalitate de ºanse
tuturor copiilor.

Interesul tuturor celor implicaþi în
actul educativ, din aceastã perioadã,
este ca celor mici sã li se permitã legã-
tura atât cu educatoarea, ca punct sta-
bil intr-o lume fragilã ºi instabilã, cât ºi
cu “învãþãtura” - ca parte integrantã a
formãrii ºi pregãtirii copiilor pentru
ºcoalã. 

Dacã ‹‹Educatoarea este “primum
movens” al unui copil››, aºa cum
înþelept spunea tot pãrintele Constantin
Necula, atunci, dragi pãrinþi, fiþi sãdi-
torii unei culturi a toleranþei ºi spe-
ranþei în copiii dumneavoastrã! Haideþi
sã ne ajutaþi sã vã ajutãm! 

Revederea în grãdiniþã sperãm
din suflet cã se va face curând, în
condiþii de securitate sanitarã, cu
bucurie ºi speranþa revenirii la nor-
malitatea atât de mult aºteptatã.

Grãdiniþa… între scenarii pandemice 

ªtiinþã: Experiment 
,,Fenomenele naturii”

Educarea limbajului: 
„Familia mea”

Guvernul a apro-
bat o ordonanþã de
urgenþã prin care
pãrinþii copiilor din
grãdiniþele care

funcþioneazã în sce-
nariile galben ºi roºu
vor primi zile libere
plãtite. 

Astfel, un pãrinte va
primi 75% din salariul
brut - dar nu mai mult
de 75% din câºtigul
salarial mediu brut.

Redãm mesajul
postat pe facebook de
cãtre Ministrul Muncii,
Violeta Alexandru: 

“Aºa cum am
promis, am adus în
atenþia Guvernului
propunerea de com-
pletare a OUG 147/2020
(privind acordarea de
zile libere plãtite în con-
textul unor focare
Covid) cu situaþiile în
care unitãþile de învã-
þãmânt, cele de edu-

caþie antepreºcolarã ºi
preºcolarã îºi desfã-
ºoarã activitatea în sce-
nariul galben (hibrid)
sau roºu (online). 

Un pãrinte va putea
sã solicite angajatorului
zile libere plãtite pentru
a supraveghea copilul
care învaþã acasã, în sis-
tem online, numai dacã
specificul muncii aces-
tuia nu permite munca
la domiciliu/tele-
munca”.

Zile libere plãtite de stat pentru
pãrinþii copiilor din grãdiniþele 

în scenariile galben ºi roºu
Într-una din ºedinþele de plen de

luna trecutã, chiar înainte de
alegerile parlamentare, proiectul
de modificare a Legii spaþiilor verzi
din intravilanul localitãþilor a fost
amendat. 

Principala schimbare este cã
autoritãþile publice locale vor putea
permite construirea pe spaþiile verzi
proprietate privatã, cu condiþia ca
Primãria sã amenajeze în altã parte un
spaþiu verde cu o suprafaþã de 10 ori
mai mare.

O altã modificare este cã “parcul
istoric sau grãdina istoricã”, precum ºi
“scuar sau parc de buzunar”, nu se
mai gãsesc în categoria spaþiilor verzi -

deci teoretic nu mai beneficiazã de
protecþie. 

“Terenurile încadrate în categoria
spaþiilor verzi care nu îndeplinesc cri-
teriile de clasificare prevãzute la art. 
4 ºi care au trecut în proprietatea pri-
vatã a persoanelor fizice sau juridice
anterior intrãrii în vigoare a prezentei
legi, autoritãþile publice locale le pot
schimba încadrarea urbanisticã în
baza documentaþiilor de urbanism
aprobate conform legislaþiei în
vigoare, cu obligaþia de a crea în uni-
tatea administrativ-teritorialã studiatã,
o suprafaþã de spaþiu verde cu 10%
mai mare decât cea a cãrei încadrare
se schimbã”, prevede amendamentul
aprobat.

Primãriile vor putea permite construirea pe
majoritatea spaþiilor verzi proprietate privatã
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Programul “Zâmbeºte pentru viitor” la ªcoala “Cãnuþã Ionescu”

Programul ªcolar Colgate
“Zâmbeºte pentru viitor” a
ajuns pe finalul lunii trecute 
ºi la Urlaþi, la ªcoala “Cãnuþã
Ionescu”.  

Cu aceastã ocazie, au fost
împãrþite cadouri elevilor de la
clasele I- IV. Cu toþii au primit
din partea P&G produse pentru
igiena dentarã, încurajându-se
astfel comportamentul corect de
igienã oralã în rândul elevilor.     

Programul se desfãºoarã la
nivel naþional în parteneriat cu
Societatea Naþionalã de Cruce
Roºie din România.

Credincioºii îl 
sãrbãtoresc pe 30 noiem-
brie pe Sfântul Andrei

Numele Andrei derivã
din grecescul Andreas, care
înseamnã "viteaz", "bãr-
bãtesc". Acesta este un
nume grecesc, deºi Sfântul
Apostol Andrei era iudeu.

Noaptea premergãtoare
sãrbãtorii Sfântului Andrei,
29/30 noiembrie este de-
numitã ºi Noaptea Strigoilor
ºi a dat numeroase super-
stiþii care au devenit apoi
obiceiuri. 

Grâu la încoltit, în ghivece sau pe
diverse farfurioare

Pentru a încolþi, grâul tre-
buie udat bine ºi acoperit cu
un strat subþire de pãmânt.
Este de preferat ca ghiveciul

sa fie þinut la fereastrã.
Fiecare membru al fami-

liei îºi seamanã propriul
grâu, iar de Anul Nou se
interpreteazã norocul ºi
sãnãtatea ce va fi hãrãzitã
fiecãruia în anul ce va urma
în funcþie de înalþimea ºi
robustetea firelor de grâu.

Tot de Sfântul Andrei se
aduc în casã crenguþe de
viºin ce vor înflori pânã în
Crãciun.

Usturoi pe la uºi ºi ferestre
Împotriva vârcolacilor,

gospodinele folosesc cu-
nunile de
usturoi
agãþate la
intrare ºi
lasã aprin-
sã candela
de lângã
icoane.

Se unge
cu usturoi pisat
pragurile uºilor ºi fere-
strelor, coteþele, casa, gra-
jdiul, pentru a fi protejatã
gospodãria. 
În ajun ºi ziua, nu se lucreazã în
casã 

În ajun ºi ziua, este
interzis sã se lucreze în
casã. Se spune cã Sf. Andrei
împarte lupilor prada pen-
tru iarna ce vine. 

Noaptea Sfântului Andrei 
La sate, se zicea cã Postul

de Crãciun ar fi fost hotãrât de
Maica Domnului pentru moº
Crãciun, drept pedeapsã pentru
cã acesta tãiase mâinile nevestei
sale, Crãciunoaia, cea care o
moºise pe Sfântã Maria.

 Se spunea cã nu este bine
sã dai ceva de împrumut din
casã în aceastã perioadã, pentru
a nu se înmulþi lupii.

 Postul lungeºte zilele omu-
lui.

 În vechime, romanii
aprindeau focuri mari în timpul
postului de Ignat, pentru a alun-
ga duhurile rele din preajma lor.

Postul este înfrânare, sã nu
mãnânce omul sã se desfãteze,
e înfrânare de la toate. Dacã
omul mãnâncã bine, are gust de
toate; trupul îi e greu, doarme
mult, îi e lene sã lucreze ºi de la
aceasta vin toate rãutãþile. 

Postul Crãciunului era o
perioada consacratã ºezãtorilor,
adunãrilor în care ajutorul la tre-
burile gospodãreþti ale unei
familii se împletea cu zãbavã ºi
desfãtarea aduse de ghicitori,
snoave ºi cântece.

 Dacã în postul Crãciunului
nu e vreme friguroasã, primã-
vara va fi bogatã în ploi.

Nu numai gura trebuie sã
posteascã, ci ºi ochii, ºi urechile
tale, ºi toate mãdularele trupului
tãu… Ochii tãi sã posteascã
neuitându-se cu poftã ºi aprin-
dere. Urechile tale sã posteascã
neascultand clevetirile ºi vor-
bele rele asupra cuiva. Iar gura
ta trebuie sã posteascã,
înfrânându-se de la vorbele rele
ºi de la clevetiri. 

Superstiþii în Postul de Crãciun 

Iarna este anotimpul în
care Magia trebuie trãitã
din plin, este timpul pentru
sãrbãtori de basm, bucurie
ºi daruri. 

Deasupra acestui anotimp
plin de vise ºi speranþe
trãieºte un suflet de copil. 

Ioan Slavici:

“Nu e nimic mai trist ca o
copilãrie tristã… închideþi ochii
ºi visaþi alãturi de mine! Nu
lasã visele sã piarã, pentru cã
dacã visele mor viaþa nu este
decât o pasãre cu aripi rupte
care nu mai poate sã zboare.”,
deci nu lãsaþi sã treacã iarna
fãrã sã vã bucuraþi.

Semne de prosperitate:
 Sã însemni la ce zi a sãp-

tãmânii a început a ninge, iar în

primãvarã sã semeni tot în
aceeaºi zi, ca sã fie seminþele
roditoare. 

Dacã iarna, la zile mari, va
fi promoroacã multã e semn de
belºug în toate.

Se crede cã, atât cât de
lungi sunt þurþurii de gheaþã de

la streaºina casei, pânã la
Crãciun, aºa de înaltã va fi
cânepa în vara urmãtoare. 

Dupã o iarnã grea
urmeazã an mãnos. 

Dacã iarna stã neaua pe
pomi, vara va fi grâu înalt ºi
bogat. 

Dacã iarna degerã
pãmântul, anul va fi bun.

Semne nefaste:
Se crede cã, dacã iarna nu

viscoleºte, în vara viitoare
pâinea nu va rodi mult. 

Când tunã iarna, are sã fie
foamete în anul acela.

Starea vremii:
Când pisica se linge pe bot

ºi se spalã uitându-se la uºã,
gerul dã în moinã, dar dacã se
uitã spre sobã, va da ger mare;
dacã vitele se ling mereu ºi caii
ofteazã pe nas, e semn cã va
ploua.

Fulgerele din timpul iernii
sunt semne de zãpadã apropi-
atã, de vânt sau de viscol. Sunt
semne de iarnã uºoarã când
înfloresc pomii iarna.

Iarna - un anotimp plin de vise ºi speranþe - Tradiþii ºi superstiþii

Nume: IARNA
Durata de desfãºurare:

trei luni pe an, între 1 de-
cembrie ºi 28/29 februarie

Element definitoriu: ger
Culoare dominantã: alb
Caracteristica generalã:

vreme rece, zãpadã, viscol,
crivãþ

Dorinþã împlinitã:
vacanþã, cadouri, sãrbãtori

Verbul caracteristic: 
a dãrui
Locuri prielnice: la gura

sobei/ºemineului, la munte,
pe derdeluº, la patinoar

Bãuturi indicate: ceai ºi 
vin fiert
Desert ideal: cozonac
Ingrediente pentru un

plus de savoare: scorþiºoarã,
ºampanie, instalaþii pentru
brad, Moº Crãciun, omul de
zãpadã.

CARTE DE VIZITÃ:
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Continuarea lucrãrilor 
de modernizare pe raza
oraºului Urlaþi constituie
prioritatea “0” pentru
administraþia publicã
localã. Iar aici, primul exem-
plu este constituit din
proiectul ce include lucrãri
ample de modernizare pe
strãzile Cuza Vodã ºi
Eternitãþii. 

Concret, aici vor fi efectu-
ate lucrãri de decopertare ºi
turnarea unui strat nou de
covor asfaltic, dar ºi moder-
nizarea trotuarelor, inclusiv cu
spaþii verzi. Referitor la acest
proiect, putem sã anunþãm cã
a fost semnat contractul de
execuþie, urmând ca lucrãrile
de execuþie sã demareze în cel
mai scurt timp. 

ªi pentru cã tot suntem la
capitolul modernizãri, sã spu-
nem cã în curând vor începe
lucrãri de modernizare ºi pe
alte strãzi din oraº, în speþã
30 Decembrie, Orzoaia de
Jos, Teiului, Trandafirilor,
Parcului ºi Cãprioarelor. 

Se aºteaptã demararea lu-
crãrilor de canalizare de cãtre
societatea Hidro Prahova, prin
intermediul unui proiect în va-
loare de 300.000 de euro -
finanþat integral din fonduri
europene ºi care urmeazã a fi
implementat în localitãþi din
întreg judeþul, inclusiv în
Urlaþi. Sursa de finanþare este
asiguratã pe axa prioritarã alo-
catã apelului 2014-2020. 

Urmãtoarele proiecte vi-
zate se referã la noua piaþã
agro-alimentarã din oraº ºi
la Casa de Culturã.

Aºa dupã cum am aflat de
la Biroul Achiziþii, din cadrul
Primãriei Urlaþi, lucrãrile la
noua Piaþã Centralã din oraº
vor demara în cel mai scurt
timp. 

Ordinul de începere a
proiectului s-a dat pe data de 2
octombrie, a.c, la puþin timp
dupã semnarea contractului. 
2 luni sunt prevãzute pentru
proiect ºi 6 efective pentru
finalizarea obiectivului. Despre
aceleaºi termene vorbim ºi în

cazul Casei de Culturã din oraº
- mai precis, lucrãrile ce au în
vedere amenajarea unei par-
cãri ºi modernizarea curþii inte-
rioare. 

În cazul ambelor obiective,
lucrãrile de execuþie vor
demara în cel mai scurt timp. 

Lucrãrile de modernizare - prioritatea “0” 
pentru administraþia publicã localã Urlaþi

La mulþi ani, Andrei, Andreea ºi Nicolae, Nicoleta! 
Pe data de 30 NOIEM-

BRIE, românii îl sãrbãtoresc
pe Sf. Andrei, ocrotitorul
spiritual al României ºi  cel
cãruia poporul român îi
datoreazã trecerea la cre-
dinþa creºtinã. 

Sfântul Apostol Andrei a
fost fratele Sf. Petru, ºi împre-
unã au fost primii ucenici ai lui
Hristos. 

Nu se cunoaºte cu exacti-
tate anul morþii sale, se pre-
supune cã ar fi fost în timpul
uneia dintre persecuþiile lui
Nero (54-68) sau Diocleþian (81-
96).

Potrivit tradiþiei, a fost
rãstignit pe o cruce în formã
de X. Sf. Andrei este ºi primul
dintre apostoli care a propovã-
duit Evanghelia la geto-daci, pe
teritoriul Dobrogei, motiv pen-
tru care este considerat
creºtinãtorul poporului român. 

În anul 1995, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a
hotãrât ca ziua de Sf. Andrei sã
fie însemnatã în calendarul bi-
sericesc cu cruce roºie, iar în
anul 1997, Sf. Andrei a fost
proclamat ”Ocrotitorul spiritual
al României”.

6 DECEMBRIE -  
Sfântul Ierarh Nicolae -

poate cel mai cunoscut ºi
iubit sfânt al Bisericii Orto-
doxe - un model de bunãtate,
milostenie ºi generozitate.

Moº Nicolae este aºteptat
cu nerãbdare de cãtre copii,
care au datoria ca în seara de
ajun sã-ºi cureþe ºi sã-ºi
pregãteascã ghetuþele, pentru
ca moºul Nicolae sã le poatã
umple cu daruri. 

MARIAN MÃCHIÞESCU, 
Primarul Oraºului Urlaþi
alãturi de Viceprimarul

LAZÃR STAN
ºi CONSILIUL LOCAL

ureazã sãrbãtoriþilor
La mulþi ani 
cu sãnãtate 
ºi împliniri!

Starea de alertã, prelungitã 
Mãsuri ºi restricþii valabile 

din 14 noiembrie 
 Portul mãºtii -
OBLIGATORIU în 
întreaga þarã

Aceastã mãsurã, care
vizeazã toate persoanele
care au împlinit vârsta de 
5 ani, se referã atât la spaþi-
ile publice închise, cât ºi la
cele deschise
Toate ºcolile din
România învaþã în
online 

În schimb, creºele ºi
after school-urile vor
funcþiona normal, cu
respectarea normelor de
protecþie igienico-sanitarã.
Firmele ºi instituþiile,
obligate sã-ºi decaleze
programul 

Operatorii economici
publici sau privaþi cu peste
50 de salariaþi au obligaþia

organizãrii programului de
lucru în 2 schimburi deca-
late, în regim de telemuncã
sau muncã la domiciliu. 
Sunt interzise reuniunile
cu prilejul unor sãrbãtori,
aniversãri, petreceri în
spaþii închise ºi/sau
deschise, publice ºi/sau 
private. 

Implementarea aces-
tor restricþii va avea loc
pe o perioadã de 30 de
zile, urmând ca la finalul
acesteia, în funcþie de
evoluþia situaþiei epi-
demiologice, sã se
hotãrascã, dupã caz,
menþinerea, eliminarea
sau modificarea acesto-
ra.
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