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Inspector,
Diana RÃDUCANU

1. Hotãrârea nr. 33/
30.04.2020 privind apro-
barea cotizaþiei Consiliului
Local Urlaþi pentru anul
2020 la Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã
„Parteneriatul pentru ma-
nagementul deºeurilor
Prahova.

2. Hotãrârea nr. 34/
30.04.2020 privind  apro-
barea Regulamentului de
Organizare ºi Funcþionare
al Spitalului Orãºenesc
Urlaþi.

3. Hotãrârea nr. 35/
30.04.2020 privind apro-
barea cotizaþiei Consiliului
Local Urlaþi pentru anul
2020 la Grupul de Acþiune
Localã „Meleagurile
Cricovului”.

4. Hotãrârea nr. 36/
30.04.2020 privind rectifi-

carea bugetului general al
unitãþii  administrativ-terito-
riale pe anul 2020.

5. Hotãrârea nr. 37/

30.04.2020 privind apro-

barea proiectului ºi a chel-

tuielilor aferente, precum ºi

reaprobarea documentaþiei

tehnico-economice - Studiu

de fezabilitate ºi a indicato-

rilor tehnico-economici

pentru obiectivul „REABI-

LITARE, MODERNIZARE

ªI EXTINDERE ILUMINAT

PUBLIC, ORAªUL URLAÞI,

JUDEÞUL PRAHOVA”.

2
Hotãrâri adoptate de Consiliul

Local al oraºului Urlaþi în ºedinþa
ordinarã din 30 aprilie 2020

1. PLOIEªTI ºi localitãþile: Albeºti-
Paleologu, Tomºani, Ariceºtii Rah-
tivani, Balta Doamnei, Bãicoi, Bãlþeºti,
Bãneºti, Bãrcãneºti, Berceni, Blejoi,
Boldeºti-Scãeni, Brazi, Bucov, Ceptura,
Cocorãºtii Colþ, Cocorãºtii Mislii, Col-
ceag, Cosminele, Drãgãneºti, Dum-
brava, Dumbrãveºti, Fântânele, Filipeº-
tii de Pãdure, Filipeºtii de Târg,
Floreºti, Gherghiþa, Gorgota, Gornet,
Gornet-Cricov, Gura Vitioarei, Iordã-
cheanu, Lipãneºti, Mãgurele, Mãgu-
reni, Mãneºti, Olari, Pãuleºti, Plopeni,
Plopu, Podenii Noi, Poienarii Burchii,
Puchenii Mari, Râfov, Scorþeni, ªirna,
Târgºoru Vechi, Telega, Tinosu,
URLAÞI, Valea Cãlugãreascã, Vãlenii
de Munte, Vãrbilãu, Vâlcãneºti.

2. CÂMPINA ºi localitãþile: Ariceºtii
Rahtivani, Bãicoi, Bãneºti, Cosminele,
Dumbraveºti, Filipeºtii de Pãdure,
Filipeºtii de Târg, Floreºti, Mãgureni,
Pãuleºti, Plopeni, Scorþeni, Telega,
Vâlcãneºti, Vãrbilãu.

Prahovenii care au domiciliul
ÎN ZONELE MAI SUS MENÞIONATE
POT CIRCULA, PE DURATA STÃRII DE
ALERTÃ, fãrã a mai avea la ieºirea
din localitate declaraþia pe proprie
rãspundere/adeverinþã eliberatã de
angajator/legitimaþie de serviciu. 

 Pentru deplasarea în loca-
litãþi DIN AFARA ZONEI METROPO-
LITANE Ploieºti CARE NU SUNT
AMINTITE, RÃMÂNE VALABILÃ
OBLIGATIVITATEA de a avea asupra
lor, dupã caz, declaraþie pe proprie
rãspundere sau adeverinþã elibe-
ratã de angajator sau legitimaþie de
serviciu atunci când pãrãsesc
oraºul/comuna unde-ºi au domici-
liul.

DECLARAÞIA 
PE PROPRIA 
RÃSPUNDERE 
ESTE NECESARÃ 
pentru deplasarea
ÎNTRE LOCALITÃÞI
pe timpul stãrii de
alertã.

Se instituie interdicþia
deplasãrii persoanelor între
localitãþi, cu urmãtoarele excepþii:

1. interes profesional, inclusiv între
locuinþã/gospodãrie ºi locul/locurile
de desfãºurare a activitãþii profesio-
nale ºi înapoi;

2. în scop umanitar sau de volun-
tariat;

3. realizarea de activitãþi agricole;
4. pentru comercializarea de pro-

duse agroalimentare de cãtre producã-
torii agricoli;

5. îngrijirea sau administrarea unei
proprietãþi din altã localitate; elibe-
rarea de documente necesare pentru
obþinerea unor drepturi;

6. participarea la programe sau pro-
ceduri în centrele de tratament;

7. asistenþã medicalã care nu poate
fi amânatã ºi nici realizatã de la dis-
tanþã;

8. activitãþi recreativ-sportive in-
dividuale desfãºurate în aer liber
(ciclism, drumeþie,alergare, canotaj,
alpinism, vânãtoare, pescuit ºi altele)
cu participarea a cel mult 3 persoane;

9. participarea la evenimente fami-
liale, cu un numãr limitat de persoane
ºi respectare a regulilor de distanþare
socialã;

10. pentru achiziþia, service-ul, efec-
tuarea ITP sau alte operaþiuni de
întreþinere a vehiculelor, activitãþi care
nu pot fi efectuate în localitatea de

domiciliu;
11. alte motive jus-

tificate (precum: îngri-
jirea/însoþirea copi-

ilor/membrilor de fa-
milie; îngrijirea unei rude
sau persoanã aflatã în

întreþinere; asis-
tenþa persoanelor
vârstnice, bol-
nave sau cu di-
zabilitãþi; deces al
unui membru de
familie, asigurarea

de bunuri care
acoperã nece-

sitãþile de bazã ale
persoanelor ºi ani-

malelor de com-
panie/domestice).

Pe timpul Stãrii de Alertã, urlãþenii pot merge la Ploieºti
fãrã declaraþia pe proprie rãspundere

Purtarea mãºtii devine
obligatorie în urmãtoarele
cazuri: în spaþii comerciale, în
mijloace de transport în
comun, la locul de muncã ºi în
alte spaþii închise.

Activitãþile de muncã –
pe cât posibil, la domiciliu. 

Instituþiile ºi autoritãþile pu-
blice, precum ºi operatorii eco-
nomici publici ºi privaþi, au obli-
gaþia organizãrii activitãþii, astfel
încât munca sã se desfãºoare de
la domiciliul angajaþilor, iar dacã
activitatea desfãºuratã nu per-
mite acest lucru, sã ia mãsuri
pentru:

a) asigurarea triajului epi-
demiologic constând în controlul
temperaturii personalului pro-
priu ºi vizitatorilor, la punctele
de control-acces în incinte;

b) dezinfectarea obligatorie a
mâinilor înaintea intrãrii în spaþi-
ile de lucru;

c) respectarea regulilor
privind desfãºurarea activitãþii în
birourile cu spaþii comune (open
space) ºi a regulilor privind
funcþionarea unitãþilor de cazare
în regim hotelier;

d) decalarea programului de
lucru, pentru entitãþile cu un
numãr mai mare de 50 de salariaþi,
astfel încât începerea, respectiv

terminarea programului de lucru
sã se realizeze la intervale de
minimum 1 orã, pe parcursul a
minimum 3 ore, în tranºe de
minim 20% din personal.”

Accesul în instituþii ºi spaþii
publice: Instituþiile publice ºi
operatorii economici care
desfãºoarã activitãþi comercia-
le/de lucru cu publicul ce implicã
accesul persoanelor în interiorul
clãdirilor, iau mãsuri pentru orga-
nizarea activitãþii, astfel:

a) accesul trebuie sã fie orga-
nizat astfel încât sã fie asiguratã o
suprafaþã minimã de 4 mp pen-
tru fiecare client/persoanã ºi o
distanþã minimã de 2 m între ori-
care douã persoane apropiate;

b) sã nu permitã accesul per-
soanelor a cãror temperaturã
corporalã, mãsuratã la intrarea în
incintã, depãºeºte 37,3 grade;

c) sã asigure dezinfectarea
suprafeþelor expuse ºi evitarea
aglomerãrii de persoane, în spe-
cial în zonele caselor de mar-
cat/ghiºeelor.”

Evenimente ºi activitãþi – 
SUNT INTERZISE organizarea

ºi desfãºurarea de mitinguri,
demonstraþii, concerte sau orice
alte întruniri în spaþii deschise,
precum ºi de activitãþi culturale,

ºtiinþifice, artistice, sportive, de
divertisment, jocuri de noroc,
activitãþi de fitness, activitãþi în
piscine ºi de tratament balnear
desfãºurate în spaþii închise.

Cu unele excepþii:
a) activitãþile organizate de

slujitorii cultelor religioase, cu
participarea publicului, care se
desfãºoarã doar în exteriorul
lãcaºurilor de cult, precum ºi
practicile cu caracter privat în
interiorul lãcaºurilor de cult (cu
participarea a maxim 16 persoa-
ne) cu respectarea mãsurilor de
prevenire ºi protecþie stabilite.

b) activitãþile de îngrijire per-
sonalã care se desfãºoarã în spa-
þiile special destinate ºi cu res-
pectarea mãsurilor de prevenire
ºi protecþie;

c) activitãþile culturale
desfãºurate în spaþiile special
destinate, respectiv la nivelul
muzeelor, bibliotecilor ºi a sãlilor
de expoziþii care se desfãºoarã
cu respectarea mãsurilor de pre-
venire ºi protecþie;

d) activitãþile recreativ-spor-
tive în aer liber, (ciclismul, dru-
meþiile, alergarea, canotajul,
alpinismul, vânãtoarea, pescui-
tul) ºi altele asemenea, care se
desfãºoarã cu participarea a cel
mult 3 persoane care nu locuiesc
împreunã.

Ce înseamnã STAREA DE ALERTÃ

URLAÞI
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18 luni este termenul de exe-
cuþie al noului centru de recupe-
rare din Urlaþi, care va aparþine de
Spitalul Orãºenesc. Lucrãrile au
demarat cu aproape o lunã în
urmã la vechea maternitate din
oraº, care va deveni un modern
centru de recuperare multi-disci-
plinar.

“Consolidare, Reabilitare, Mo-
dernizare, Extindere ºi Dotare Sec-
þia Recuperare Medicalã Neuro-
motorie, Reumatologicã ºi Post-Tra-
umaticã” - Spitalul Orãºenesc
Urlaþi se numeºte proiectul pus pe
hârtie mai întâi de cãtre Primarul
Marian Mãchiþescu - cel care, alãturi
de managera Elena-Rita Cismaº, a dus
muncã de lãmurire cu instituþiile
implicate în acest proiect. 

Toatã documentaþia necesarã a
fost finalizatã spre sfârºitul lunii mar-
tie în cazul acestui proiect, a cãrui
valoare estimatã este de 3,6 milioane
de euro. Acesta va deservi nu doar
locuitorii din Urlaþi, ci ºi locuitorii din
zona Vãii Cricovului. 

Se estimeazã ca numãrul pacien-
þilor care se vor adresa noului centru

de recuperare sã fie de peste 60.000
anual. 

Aici se vor putea trata persoanele
ce parcurg perioada de recuperare
post-operatorie, dar centrul va oferi ºi
servicii pe parte de reumatologie sau
alte discipline medicale - pot fi

urmate inclusiv cure de împachetãri
cu nãmol sau bãi cu apã sãratã. În
acest scop va fi construitã special o
“zonã umedã”, ce va include saune ºi
piscinã, dar se va amenaja ºi o salinã
artificialã pentru cei cu probleme res-
piratorii.

Lucrãrile la noul centru de recuperare
au demarat în forþã

Conducerea Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi au 
adoptat propriile proceduri privind
prevenirea ºi combaterea infectãrii
cu noul tip de coronavirus, Covid-
19. Acest set de mãsuri au fost 
adoptate în ultima ºedinþã a
Consiliului de Administraþie al
liceului. 

Printre acestea, enumerãm: 

 afiºarea pe site-ul instituþiei ºi la
avizierul de la intrarea în instituþie a
mãsurilor comunicate de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii pentru prevenirea
infecþiilor cu Coronavirus Covid 19 

 la intrarea în instituþie a perso-
nalului didactic, didactic auxiliar, nedi-
dactic ºi a elevilor va fi mãsuratã tem-
peratura (care nu trebuie sã depã-
ºeascã 37,3 grade Celsius) de cãtre ca-
drul medical care va asigura asistenþa
medicalã pe întreaga duratã a
desfãºurãrii activitãþii

 la intrarea în unitatea de
învãþãmânt vor fi asi-

gurate materi-
ale ºi

echipamente de protecþie (covoraºe
dezinfectante, mãºti de protecþie, sub-
stanþe dezinfectante pentru mâini etc)

 elevii vor fi însoþiþi de cãtre
cadrul didactic de la accesul în unitatea
de învãþãmânt pânã în sala de clasã ºi
apoi, dupã realizarea activitãþilor, vor fi
conduºi pânã la ieºire 

 unitatea de învãþãmânt asigurã
sãpun, prosoape de hârtie, dispensere
cu dezinfectant pentru mâini, care vor
fi reîncãrcate permanent

 intrãrile/ieºirile, precum ºi sen-
sul de deplasare pe coridoare, cãtre
sãlile de clasã ºi alte încãperi, sunt sta-
bilite de cãtre unitatea de învãþãmânt ºi
semnalizate corespunzãtor ºi dezinfec-
tate în mod regulat 

 elevii, personalul didactic, didac-
tic auxiliar ºi nedidactic vor purta
masca de protecþie pe toatã durata
activitãþilor ºi îºi vor igieniza regulat
mâinile cu substanþe dezinfectante sau
sãpun

 în sãlile de clasã activitãþile se
vor desfãºura cu maximum 10 elevi,
situaþi la cca 2 metri unul de celãlalt,
care vor purta mascã pe tot parcursul
desfãºurãrii activitãþilor din unitatea de

învãþãmânt. 

În sala de clasã se va þine perma-
nent deschisã o fereastrã pentru
aerisire

 grupele de elevi vor pãstra
aceeaºi salã de clasã pe tot parcursul
desfãºurãrii activitãþilor

 în perioada desfãºurãrii acti-
vitãþilor de pregãtire, pauzele interme-
diare vor fi programate decalat astfel
încât elevii de la grupe diferite sã nu
interacþioneze fizic

 la sfârºitul activitãþilor, elevii vor
primi câte o mascã nouã pentru depla-
sarea cãtre domiciliu. 

Pentru cã se apropie perioada
examenelor, printre care ºi Baca-
laureatul, unitãþile de învãþãmânt au
obligaþia sã asigure un set de
mãsuri. Fiind ºi un centru de exa-
men, Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” a adoptat un set special de
mãsuri, cele mai importante fiind: 

 asigurarea triajului epidemiolo-
gic (care sã cuprindã ºi termometrizare
ºi antecedente personale pe simptoma-
tologie respiratorie) - candidaþi, exami-
natori. 

 prestabilirea circuitului cãtre/ºi
din sala de examen

 candidaþii ºi supraveghetorii vor
fi protejaþi de masca facialã 

 intrarea în sala de examen se va
face în mod organizat, pe rând, pãs-
trând distanþa de 2 metri

Procedurile interne speciale au fost
stabilite pentru perioada 2 iunie - 12
iunie, care coincide cu perioada de
examene. 

De asemenea, cadrele didactice vor
desfãºura orele conform legislaþiei în
vigoare ºi vor asigura suport emoþional
pentru elevi. “ªcoala noastrã oferã
ajutor tuturor celor care au nevoie ºi
de suport tehnic, profesori ºi elevi”,
ne-a declarat Dna Mãdãlina Maria
Lefter - directorul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi.

Tot de la dânsa am aflat cã instituþia
pe care o conduce a fãcut demersuri
cãtre Primãria Urlaþi pentru asigurarea
de materiale de protecþie ºi cã Dl.
Marian Mãchiþescu a rãspuns prompt la
aceastã problemã. 

Astfel, Liceul Teoretic “Brânco-
veanu Vodã” a primit din partea
Primãriei Urlaþi un numãr de 3000 de
mãºti de protecþie, 25 de dozatoare cu
gel dezinfectant pentru mâîni, 8 ter-
moscanere ºi soluþii de dezinfectat.

Mãsuri speciale la Liceul “Brâncoveanu Vodã” 
în perspectiva sesiunii de examene

Tot din bugetul administraþiei
publice locale au fost asigurate
astfel de materiale ºi altor insti-
tuþii de învãþãmânt din oraº: 

 ªCOALA “CÃNUÞÃ

IONESCU” (1000 mãºti de pro-

tecþie, 4 termoscanere, 10 doza-

toare cu gel dezinfectant pentru

mâini ºi soluþii de dezinfectat), 

GRÃDINIÞA “CLOPOÞICA”

(800 mãºti de protecþie, 15 doza-

toare cu gel dezinfectant pentru

mâini ºi soluþii de dezinfectat, 

5 termoscanere). 
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Tema din acest an cu prilejul
“Zilei Internaþionale a Muzeelor”
s-a numit “Muzee pentru
Egalitate: Diversitate ºi
Incluziune”. 

În contextul pandemiei de coro-
navirus, care a determinat în majori-

tatea þãrilor lumii luarea de decizii
precum izolarea la domiciliu, dis-
tanþarea socialã ºi închiderea tutu-
ror instituþiilor culturale, s-a consi-
derat ca foarte importantã concen-
trarea ºi asupra activitãþilor digitale
pentru a promova aceastã zi impor-
tantã, asigurând în acelaºi timp sigu-

ranþa publicului ºi a personalului. 
Cu prilejul acestei zile, membrii

clubului de picturã ºi desen “Micul
Picasso” din Urlaþi, elevi coordo-
naþi de prof. Adina Dedu, au
dãruit Muzeului Conacul Bellu nu
mai puþin de 80 de lucrãri care vor
putea fi admirate de cãtre cei care

vor trece pragul muzeului - consi-
derat cel mai frumos conac de secol
XIX din Þara Româneascã. 

Din acest colþ de paginã îi feli-
citãm ºi noi pe toþi copiii care au
dorit sã-ºi aducã contribuþia la
acest frumos eveniment.

Membrii clubului “Micul Picasso” 
au dãruit 80 de lucrãri Muzeului Bellu 

Participarea elevilor la acti-
vitãþile de pregãtire va fi decisã de
pãrinþii acestora dupã evaluarea
încadrãrii în grupele de risc a
elevilor sau membrilor familiilor
acestora (persoane care suferã de
afecþiuni cronice sau persoane cu
vârsta de peste 65 de ani). 

Asta stipuleazã noul Ordin al Mi-
nistrului Educaþiei ºi Sãnãtãþii (publicat
în Monitorul Oficial), prin intremediul
cãruia sunt stabilite mãsurile ce vor fi
luate pe perioada desfãºurãrii cursu-
rilor de pregãtire.

Articolul 9 al ordinului prevede
cum se vor desfãsura activitãþile de
pregãtire:

 ºcolile vor avea propriile moda-
litãþi  de desfãºurare a activitãþilor de
pregãtire a sesiunilor de examen, pro-
priul circuit de intrare ºi de ieºire a
elevilor, a personalului didactic, didac-
tic auxiliar ºi nedidactic, precum ºi
modul în care se va realiza igie-
nizarea/dezinfecþia unitãþii de învã-
þãmânt.

 la intrarea în unitatea de
învãþãmânt a personalului didactic,

didactic auxiliar, nedidactic ºi a elevilor
va fi mãsuratã temperatura (care nu tre-
buie sã depãºeascã 37,3 grade Celsius)
de cãtre cadrul medical care va asigura
asistenþa medicalã pe întreaga duratã a
desfãºurãrii activitãþilor.

 în situaþia în care un elev sau un
cadru didactic, didactic auxiliar sau
nedidactic prezintã simptome sau
existã suspiciunea cã starea sa de sãnã-
tate este precarã, nu i se va permite
accesul în unitatea de învãþãmânt, cu
recomandarea de a se adresa medicu-
lui de familie pentru stabilirea diagnos-
ticului ºi conduitei de tratament.

 participarea elevilor la acti-
vitãþile de pregãtire va fi decisã de
pãrinþii acestora dupã evaluarea
încadrãrii în grupele de risc a elevilor sau
membrilor familiilor acestora (persoane
care suferã de afecþiuni cronice sau per-
soane cu vârsta de peste 65 de ani).

 parcursul prin curtea ºcolii pânã
la intrarea în unitatea de învãþãmânt se
va realiza pe un traseu bine delimitat ºi
semnalizat, respectând normele de dis-
tanþare fizicã

 elevii vor fi însoþiþi de cãtre
cadrul didactic de la accesul în unitatea
de învãþãmânt pânã în sala de clasã ºi

apoi, dupã finalizarea activitãþilor, vor fi
conduºi pânã la ieºire

 la intrarea în unitatea de
învãþãmânt vor fi asigurate materiale ºi
echipamente de protecþie (covoraºe
dezinfectante, mãºti de protecþie, sub-
stanþe dezinfectante pentru mâini etc)

 în toate spaþiile în care se vor
desfãºura activitãþi cu elevii vor fi
afiºate mesaje de informare cu privire
la normele igienico-sanitare ºi de pre-
venire a infectãrii cu SARS-CoV -2

 unitatea de învãþãmânt asigurã
sãpun, prosoape de hârtie, dispensere
cu dezinfectant pentru mâini, care vor
fi reîncãrcate permanent

 elevii, personalul didactic, didac-
tic auxiliar ºi nedidactic vor purta
masca de protecþie pe toatã durata
activitãþilor ºi îºi vor igieniza regulat
mâinile cu substanþe dezinfectante sau
sãpun

 în sãlile de clasã, activitãþile se
vor desfãºura cu maximum 10 elevi,
situaþi la cca 2 metri distanþã unul de
altul, care vor purta mascã pe tot par-
cursul desfãºurãrii activitãþilor din uni-
tatea de învãþãmânt

 în perioada 2-12 iunie, durata
activitãþilor petrecute de elevi în sãlile
de clasã nu va fi mai mare de 3 ore pen-
tru elevii de liceu ºi de 2 ore pentru ele-
vii de gimnaziu.

 în situaþia unitãþilor de
învãþãmânt care vor realiza activitãþi de
pregãtire în douã schimburi, între aces-
tea va fi prevãzut un interval de douã
ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu
substanþe biocide ºi aerisirea sãlilor
pentru o perioadã de cel puþin o orã

 în perioada desfãºurãrii acti-
vitãþilor de pregãtire, pauzele interme-
diare vor fi programate decalat, astfel
încât elevii de la grupe diferite sã nu
interacþioneze fizic.

 grupele de elevi vor pãstra
aceeaºi salã de clasã pe toatã perioada
desfãºurãrii activitãþilor.

 colectarea mãºtilor purtate se va
face în locuri special amenajate, sem-
nalizate corespunzãtor, amenajate în
unitatea de învãþãmânt.

 la sfârºitul activitãþilor, elevii vor
primi câte o mascã nouã pentru
deplasarea cãtre domiciliu.

Pãrinþii vor decide dacã îi trimit la ºcoalã pe elevii din clasele a VIII-a ºi a XII-a 
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Parcul Central - noul punct de atracþie din Urlaþi
Într-o perioadã foarte grea, gene-

ratã de pandemie, lucrãrile de exe-
cuþie la parcul din centrul oraºului
Urlaþi au continuat în ritm susþinut.

Aºa se face cã acum putem vorbi de
finalizarea acestui proiect adoptat în
ºedinþele Consiliului Local Urlaþi ºi care,
la început, a fost privit cu ceva scepti-
cism. Iatã însã cã administraþia publicã
localã s-a þinut încã o datã de cuvânt ºi 
s-a asigurat ca acest proiect sã fie gata în
termenul stabilit. 

Se poate spune, fãrã a greºi, cã noul
parc din centrul oraºului nostru riva-
lizeazã cu altele de genul din oraºe cu
pretenþii ale þãrii ºi se distinge prin arhi-
tectura modernã ºi utilitãþile de care dis-
pune - în primul rând o frumoasã fân-
tânã artezianã. Urlãþenii, dar nu numai,
pot petrece acum clipe de relaxare la
ceas de searã pe aleile frumosului parc

din vecinãtatea Primãriei, în timp ce
copiii vor “condimenta” ambianþa cu
jocurile lor din spaþiul special construit
pentru ei.

Costurile totale ale investiþiei -
cuprinzând cheltuieli cu amenajarea
terenului, obþinerea de avize ºi acorduri,
cu proiectarea, cheltuieli pentru
lucrãrile de execuþie, cheltuieli cu orga-
nizarea de ºantier, dotãri aferente acti-
vitãþii, etc - însumeazã 534.380,89 lei, din
care TVA reprezintã 84.830,64 lei. Sã mai
spunem cã firma câºtigãtoare a licitaþiei
a fost SC. Fraicom SRL, iar ºef de proiect
Arh. Oana-Maria Bucur, în vreme ce
coordonator de proiect a fost Ing.
Constantin Radu. 

1 iunie, Ziua Copilului

LA MULÞI ANI 
tuturor copiilor 
ºi, de asemenea, 

tuturor pãrinþilor!

În fiecare an, în prima zi de
varã se celebreazã Ziua Interna-
þionalã a Copilului, prilej de a
sãrbãtori cea mai frumoasã
perioadã din viaþa fiecãrui om –
COPILÃRIA.

1 iunie este probabil una din-
tre cele mai fericite zile din an
pentru cei mai mici dintre noi.  

1 iunie a fost sãrbãtorit prima
oarã în anul 1950.  

ZIUA COPILULUI este ziua în
care se celebreazã miracolul
naºterii, miracolul puritãþii, dar
ºi întoarcerea la inocenþã.    

Ministerul Educaþiei a stabilit,

recent, procedura ºi calendarul  în-

scrierii ºi reînscrierii în învãþãmân-

tul preºcolar a copiilor cu vârste

între 3 ºi 6 ani, pentru anul ºcolar

2020/2021.

Procedura include derularea
succesivã a urmãtoarelor etape: 

a) reînscrierea copiilor care
frecventeazã grãdiniþa în acest an
ºcolar ºi doresc sã o frecventeze ºi în
2020-2021 

b) înscrierea copiilor care nu au
frecventat pânã acum acest tip de învã-

þãmânt. Toþi copiii care împlinesc 
5 ani vor fi înscriºi obligatoriu  la
grupa mare.  

Reînscrierile se vor desfãºura în
perioada 25 mai- 5 iunie, iar înscrie-
rile vor avea loc în douã etape: 

 8 iunie - 3 iulie 
20 iulie -  10 august. 

Cazurile care nu au fost clarificate
în cele douã etape se pot rezolva în
perioada 11- 31 august. 

Reînscrierile se pot efectua ºi prin
poºta electronicã, telefonic sau fax.
Pentru înscriere, pãrinþii pot comunica
unitãþii de învãþãmânt, prin poºtã elec-

tronicã, telefonic sau fax, datele nece-
sare pentru a fi introduse în aplicaþia
specificã din Modulul SIIIR - Înscriere
la grãdiniþã 2020-2021. 

Ocuparea locurilor libere, dupã
finalizarea procesului de reînscriere,
se va face cu respectarea prevederilor
legale. 

În situaþia în care, într-o unitate de
învãþãmânt, numãrul cererilor de în-
scriere este mai mare decât numãrul
locurilor libere, vor fi aplicate, suc-
cesiv, criterii de departajare generale
ºi criterii de departajare specifice. 

Evaluarea psihosomaticã a copiilor
va fi înlocuitã cu o declaraþie pe pro-
prie rãspundere a pãrinþilor ºi reco-
mandarea eliberatã de grãdiniþã.

Calendarul înscrierii/reînscrierii copiilor cu
vârste între 3 ºi 6 ani în învãþãmântul preºcolar

,
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Cereri-tip pentru înscrierea la clasa pregãtitoare 2020

Trei tipuri de cereri au fost 
publicate în Monitorul Oficial pen-
tru înscrierea la clasa pregãtitoare.
Acestea sunt în anexele 2, 3 ºi 4 din
Ordinul 4.244/2020 ºi pot fi descãr-
cate ca documente pdf pentru a
putea fi completate de cãtre pãrinþi. 

Prima cerere, cea din Anexa 2
este o cerere tip pentru obþinerea
recomandãrii de înscriere în clasa
pregãtitoare ºi se adreseazã ºcolii, fie
online fie fizic, la sediul acesteia. 

Pentru a descãrca modelul de
cerere pentru clasa pregãtitoare 2020,
accesaþi linkul https://www.edupe-
du.ro/wp-content/-uploads/2020/05/
Cerere-clasa-pregatitoare-1.pdf

A doua cerere, cea din Anexa 3,
este cererea tip adresatã centrelor de
evaluare CMBRAE/CJRAE pentru
copiii care au revenit din strãinãtate
sau care nu au frecventat grãdiniþa,
aceasta se poate depune online. 

Modelul de cerere pentru clasa
pregãtitoare 2020 îl puteti descãrca
accesând linkul https://www.edupe-
du.ro/wp-content/uploads/2020/05/

Cerere-clasa-pregatitoare-Anexa-
3.pdf.

A treia cerere este cea din Anexa
4, o declaraþie-tip pe proprie rãspun-
dere, cu privire la veridicitatea infor-
maþiilor introduse în cerere, respectiv
recomandarea de înscriere în clasa
pregãtitoare. Se poate depune online
împreunã cu celelelalte documente.
Aceastã cerere este disponibilã la
adresa https://www.edupedu.ro/
wp-ontent/uploads/2020/05/Cerere-
clasa-pregatitoare-Anexa-4.pdf

Calendarul înscrierilor:

4 martie - 7 iulie: Completarea
cererilor-tip de înscriere de cãtre
pãrinþi/tutori legali instituiþi/reprezen-
tanþi legali ºi depunerea acestora online
sau la unitatea de învãþãmânt la care
solicitã înscrierea  

25 mai: Afiºarea programului de
evaluare a copiilor ºi postarea pe site-ul
CJRAE ºi pe site-ul inspectoratului
ºcolar a cererilor-tip  

26 mai-30 iunie: Evaluarea dez-
voltãrii copiilor care împlinesc 6 ani, în
perioada 1 septembrie - 31 decembrie
2020 ºi eliberarea recomandãrii pentru
înscriere 

 3 iulie: Transmiterea procesului-
verbal cu numele copiilor ºi rezultatele
evaluãrii, respectiv recomandarea de
înscriere în grupa mare sau în clasa
pregãtitoare, dupã caz  

 8 iulie: Procesarea cererilor-tip
de înscriere, cu ajutorul aplicaþiei
informatice ºi repartizarea copiilor la
ºcoala de circumscripþie  

 9-15 iulie: Procesarea cererilor ºi
validarea lor de cãtre Consiliul de
administraþie al unitãþii de învãþãmânt, a
listei cu candidaþii admiºi în aceastã fazã  

16 iulie: Procesarea cererilor ºi
repartizarea la ºcoala de circumscripþie
a copiilor care au solicitat înscrierea la o

altã unitate de învãþãmânt decât ºcoala
de circumscripþie 

20 iulie: Afiºarea în unitãþile de
învãþãmânt ºi pe site-ul inspectoratului
ºcolar a copiilor înmatriculaþi ºi a
numãrului de locuri rãmase libere 

 21 iulie: Începe a doua etapã de
înscriere. Afiºare la unitãþile de
învãþãmânt ºi pe site-ul inspectoratului
ºcolar, a procedurii specifice de reparti-
zare a copiilor pe locurile disponibile,
elaboratã de inspectoratul ºcolar  

 22-28 iulie: Depunerea/trans-
miterea cererii la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt aflate pe prima poziþie, din-
tre cele 3 opþiuni exprimate pentru
etapa a doua. Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învãþãmânt aflatã
pe prima poziþie  

 31 iulie: Afiºarea la fiecare unitate
de învãþãmânt a listelor finale ale copi-
ilor înscriºi la clasa pregãtitoare  

1-4 septembrie: Centralizarea ºi
soluþionarea de cãtre inspectoratul
ºcolar a cererilor copiilor care încã nu
au fost înscriºi la vreo unitate de
învãþãmânt. Soluþionarea de cãtre
inspectoratul ºcolar a oricãrei alte situ-
aþii referitoare la înscrierea în
învãþãmântul primar, având în vedere,
cu prioritate, interesul educaþional al
copilului.

Calendarul  înscrierii în clasa pregãtitoare a copiilor, în acest an

 URLAÞI - reºedinþa PLASA CRICOV-
PODGORIA cu 37 de comune ºi 118
cãtune

URLAÞI - COMUNÃ URBANÃ 3666
LOCUITORI ORÃªEL COMERCIAL

Primar - PANAITESCU I ION
Poliþai - MIHAILESCU C.    
Comisar - REPETIANU GH   

Sub prefect - CRIVETEANU GH    
Consilieri- Basilescu I, Ion Vasile,
Popescu Nae, Secreteanu C, Stãnculescu
Ion, Stãnescu R, Serbanescu D
Jude - Niculescu Ernest    
Medic spit.- Paraschivescu V      
Medicii Plasei - Penescu-Ionescu G
Poºta, diriginte - Petrescu Ion     
Advocaþi - Anastasiu T, Popescu C,
Protopopescu M
Ape gazoase - Porumbaru C,  
Bãrbieri - Ionescu Ghita, Thomescu
Thoma   
Boiangii - Petrovici T
Birturi - Secreteanu C,TiganescuA
Brutari - Achimiu T, Constantinescu
N, Gajgan GH
Cafenele - Nicolaie Tache    
Chiristigii - Sandulescu V   
Cofetari - Zahariadis frati
Caramizi (fabrici de) - Thomesco T
Croitori bãrbãteºti - Pavel P, 
Vasilescu C

Cârciumari - Costescu ST, Metaxa GH,
Secreteanu C, Stanciulescu I, Stefanescu
N,Tiganescu AL
Cismari - Marinescu I,Stefan I, Velescu
I   Cojocari-Petrache Stere  
Farmacii - Curelescu I
Coloniale - Metaxa G, Petrovici T,
PopescoI, Secreteanu C, Tigãnescu A,
Zahariadis fraþi
Croitori de dame - Ionescu P, Ionescu
Maria, Stanescu Zoe   
Gaz ºi petrol - Tobias B
Doctori - Dumitrescu I, Ionescu GH  
Dulgheri - Costea Stoian, 
Hoteluri - Secreteanu C,
Tigãnescu A   
Manufacturã - Bercu Tobias,
Constantinescu A, Serbanescu D
Mãrunþiºuri - Bercu Tobias,
Constantinescu C, Serbanescu D  
Sticlari - Bercu Tobias
Mori - Constantinescu D,Protopopescu
Iosefina  
Tâmplari - Nicu Iosif  
Ziare - Tobias B
Pãduri (exploatatori de) - Grigore
Nae, Predingher D,Steriu I 
Tinichigii - Bercu Tobias       

Acelaºi ANUAR ne informeazã  cã
urlãþeanul NICOLAIE BASILESCU
figureazã ca profesor la FACULTATEA DE
DREPT BUCUREªTI

FLORENTIN TINCA

ANUARUL NAÞIONAL al ROMÂNIEI pentru
anul 1902 ne spune despre oraºul nostru:

99 de ani de la moartea marelui
om de culturã Alexandru Bellu 

Pe 25 aprilie s-au împlinit
99 de ani de la trecerea în
eternitate a “patronului”
Muzeului “Conacul Bellu”.

Baronul Alexandru Bellu s-a
nãscut la 5 mai 1850 în Bucu-
reºti, într-o familie de aromâni
Bellio provenitã din Macedonia.
Dispunând de o mare avere ºi
de relaþii cu oameni importanþi,
boierii Bellu au reuºit sã se
impunã repede în viaþa politicã a
Principatului Român. 

Alexandru face primele studii
în Elveþia, unde a locuit cu
mama lui (dupã divorþul acesteia
de ªtefan Bellu), dupã care
liceul ºi facultatea le face la Paris
- unde terminã Facultatea de
Drept. Vacanþele le petrece în
þarã ºi aceste perioade vor avea
o importanþã deosebitã în for-
marea viitoare a lui pentru valo-

rificarea patrimoniului tradiþio-
nal românesc. Alexandru Bellu
creºte într-o ambianþã culturalã
aleasã, locuind în timpul studi-
ilor la unchiul sãu, medicul
Georges de Bellio - un cunoscut
colecþionar român care a ales sã
trãiascã la Paris.

Tânãrul licenþiat în drept se

înapoiazã în þarã ºi se cãsãto-

reºte, în 1873, cu Alexandrina

Alexandrescu - fiica clucerului

Nicolae Alexandrescu ºi a

Sevastei, fiica stolnicului C. Cãtu-

neanu. Împreunã cu soþia sa ºi

cu unii din copiii lor, Alexandru

Bellu întreprinde dese cãlãtorii

în strãinãtate, în special în Italia

ºi în Franþa. 
În aceastã perioadã, Alexan-

dru Bellu îl cunoaºte pe Nicolae
Grigorescu, care ocupa atunci la
Paris un atelier în aceeaºi clã-
dire în care locuia ºi Georges de
Bellio, cãruia pictorul îi fãcuse
portretul. Ulterior, cei doi se
influenþeazã reciproc în opera
lor.

Spre sfârºitul vieþii,
Alexandru Bellu se retrage la
reºedinþa familiei din Urlaþi -
actualul Muzeu “Conacul
Bellu”. 
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Persoanele peste 65 de
ani au vreo restricþie de a
ieºi din casã sau vreun inter-
val orar pe care trebuie sã îl
respecte?

Hotãrârea CNSSU nr. 24 cu privire
la declararea stãrii de alertã nu
restricþioneazã deplasarea per-
soanelor de peste 65 de ani. Acestea
pot pãrãsi domiciliul în orice interval
orar doresc. Rãmâne însã valabilã
recomandarea de a limita pe cât de
mult posibil deplasãrile ºi de a evita
locurile aglomerate mai ales pentru
persoanele din categoriile vulnerabile
pentru a reduce riscul infectãrii cu
noul Coronavirus.

Ce opþiune din decla-
raþia pe propria rãspundere
bifeazã un locuitor al zonei
rurale care se deplaseazã în
altã localitate pentru
cumpãrãturi la supermarket,
farmacie sau pentru asigu-
rarea unor bunuri pe care nu
le poate achiziþiona din
sat/comunã?

În situaþia în care cetãþeanul se
deplaseazã între localitãþi din inte-
riorul zonei metropolitane, nu are
nevoie de declaraþie pe propria
rãspundere.

Dacã asigurarea bunurilor nece-
sare nu poate fi fãcutã în zona metro-
politanã, ESTE NEVOIE DE DECLA-
RAÞIA PE PROPRIA RÃSPUNDERE,
bifatã la punctul 11 “alte motive
justificate”.

Declaraþia pe propria
rãspundere necesarã pentru
justificarea deplasãrii între
localitãþi poate fi scrisã ºi de
mânã?

Declaraþia pe propria rãspundere
necesarã pentru justificarea de-
plasãrii între localitãþi poate fi
scrisã ºi de mânã cu respectarea
elementelor din formularul tip dat
publicitãþii. În cazul în care o nouã
deplasare respectã acelaºi traseu
menþionat în declaraþia pe propria
rãspundere, atunci aceasta poate fi
refolositã ºi în alte zile, tãind cu o
linie data precizatã iniþial ºi com-
pletând noua datã aferentã zilei în
care are loc deplasarea.

Câte persoane pot par-
ticipa la evenimentele fami-
liale cu numãr limitat de per-
soane, opþiune care se
regãseºte la punctul numãrul
9 în declaraþia pe propria
rãspundere necesarã pentru
justificarea deplasãrilor între
localitãþi?

Dacã evenimentul familial
implicã o slujbã religioasã în in-
teriorul bisericii (ex: nuntã, botez,
înmormântare), numãrul maxim de
persoane care pot participa este de
16 (punctul 5 (2), lit. a din anexa
“Mãsuri de prevenire ºi control a
infecþiilor aplicabile pe durata stãrii
de alertã”, ataºatã Hotãrârii nr. 24 a
CNSSU).

Dacã slujba se þine în curtea
bisericii, numãrul participanþilor
NU este limitat, însã se vor respecta
mãsurile de prevenire ºi protecþie sta-
bilite.  Pentru evenimentele famil-
iale private (ex: aniversãri, petreceri,
reuniuni de pomenire etc.) desfã-
ºurate în spaþii închise, va fi avut
în vedere acelaºi numãr de per-
soane - maximum 16 persoane cu
respectarea normelor de igienã ºi pe
cât de mult posibil respectarea dis-
tanþei fizice.

Se redeschid sãlile de
lecturã din biblioteci?

Aceastã variantã este în prezent
în analiza autoritãþilor, urmând ca o
decizie sã fie comunicatã în perioada

urmãtoare. Activitãþile bibliotecilor
sunt permise în perioada stãrii de
alertã, potrivit Hotãrârii CNSSU nr. 24
ºi anexei ataºate, în condiþiile respec-
tãrii normelor de prevenþie ºi pro-
tecþie ºi cu respectarea reco-
mandãrilor INSP.

Se redeschid clinicile
private?

Clinicile private au avut în tim-
pul stãrii de urgenþã ºi vor continua
sã aibã ºi în timpul stãrii de alertã
acelaºi statut cu spitalele/clinicile de
stat.

Dacã un cetãþean tre-
buie sã ajungã urgent la
bancã în altã localitate, ce
bifeazã pe declaraþia pe pro-
pria rãspundere?

În cazul în care tranzacþia ban-
carã nu poate fi efectuatã on-line,
deplasarea în afara localitãþii se poate
face în baza declaraþiei pe propria
rãspundere, bifând punctul 11 –
“alte motive justificate”.

 Persoanele care vor
sta în aceeaºi locuinþã cu
cineva venit din afara þãrii
vor trebui sã intre ºi ele în
izolare 14 zile?

Potrivit Hotãrârii CNSSU nr.24 ºi

anexei ataºate, pentru toate per-

soanele care au cãlãtorit în strãinãtate

ºi intrã pe teritoriul României se insti-

tuie mãsura carantinãrii/izolãrii la

domiciliu împreunã cu fami-

lia/aparþinãtorii cu care locuiesc.

Existã opþiunea carantinei instituþio-

nalizate pentru persoanele care au

cãlãtorit singure ºi care nu doresc 

sã-ºi expunã familia.

În legea aprobatã de
Parlament existã o prevedere
care permite redeschiderea
teraselor. Se deschid terasele
în perioada stãrii de alertã?

Terasele rãmân închise în
perioada stãrii de alertã, potrivit

Hotãrârii nr. 24 a CNSSU ºi anexei

ataºate. Legea nr. 55/2020 privind

unele mãsuri pentru prevenirea ºi

combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19 (publicatã în Monitorul

Oficial nr.396 din 15 mai 2020)

prevede la articolul 8, alin. 2 posibili-

tatea deschiderii teraselor, nu obli-

gaþia.

Rãmâne vreo interdicþie
valabilã dupã ora 22:00?

Interdicþiile emise prin

hotãrârea CNSSU sunt valabile indife-

rent de intervalul orar ºi nu sunt

diferite pentru intervalul post 22.00.

Vor mai fi date amenzi
pentru nerespectarea 
deciziilor autoritãþilor cu
privire la starea de alertã?

Legea nr. 55/2020 privind unele

mãsuri pentru prevenirea ºi comba-

terea efectelor pandemiei de COVID-

19 (publicatã în Monitorul Oficial nr.

396 din 15 mai 2020) defineºte la

Capitolul III “Rãspunderi ºi sancþiu-

ni”, art. 64-70 contravenþiile ºi cuantu-

mul amenzilor pentru nerespectarea

actului normativ. 

De asemenea, poliþiºtii aplicã legis-

laþia în vigoare. Scopul autoritãþilor
nu este de a sancþiona cetãþenii, ci
de a limita rãspândirea virusului
COVID-19.

În contextul trecerii la starea de
alertã, poliþiºtii vor acþiona în princi-
pal pentru îndrumarea cetãþenilor cu
privire la noile reguli.

Grupul de Comunicare Strategicã

Clarificãri privind condiþiile impuse 
de starea de alertã, din 15 mai

Vor fi 
sancþionate 
persoanele care
nu poartã mascã?

Purtarea mãºtii care
acoperã nasul ºi gura
ESTE OBLIGATORIE înce-
pând cu 15 mai 2020 în spaþi-
ile comerciale, mijloacele de
transport în comun, la locul de
muncã ºi în alte spaþii închise,
potrivit anexei “Mãsuri de prevenire ºi
control a infecþiilor aplicabile pe durata stãrii de
alertã”, ataºatã Hotãrârii nr. 24 a CNSSU.  

Persoanele care nu respectã obligaþia de a purta mascã în spaþiile menþionate
pot fi sancþionate contravenþional în baza Legii nr. 55/2020 privind unele mãsuri
pentru prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
(publicatã în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) raportat la art.65 lit.h,
respectiv “nerespectarea de cãtre persoane fizice a mãsurilor individuale de
protecþie a vieþii“ se sancþioneazã cu amendã între 500 de lei ºi 2500 de lei.
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În urma discuþiilor din
video-conferinþa desfãºuratã
pe data de 7 mai 2020, cu
conducerea Federaþiei
Române de Fotbal (FRF), 
privitor la reluarea ºi conti-
nuarea campionatelor
judeþene, cele mai importante
aspecte au fost urmãtoarele:

1. Niciun fel de competiþie
nu se poate relua mai devreme
de 15 iunie 2020, o decizie finalã
urmând sã fie luatã în funcþie de
evoluþia situaþiei îmbolnãvirilor
cu coronavirus;

2. Cel mai probabil FRF va
schimba sistemul de promovare
în Liga a 3-a, barajul fiind pro-
gramat în jurul datei de 5
august, iar tragerea la sorþi deja
efectuatã (Prahova urma sã
joace cu Cãlãraºi) va fi înlocuitã
cu alta. 

Sistemul de promovare
urmeazã sã fie cel mai bun
dintre 3 campioane judeþene
(nu douã), existând posibilitatea
ca ºi ocupanta locului secund
din aceste mini turnee sã pro-
moveze;

3.  Asociaþiile judeþene de
fotbal au libertatea de a alege
sistemul competiþional viitor sau
eventual îngheþarea/anularea
competiþiilor, deciziile urmând a
fi luate în prima parte a lunii
iunie, când se va repeta întâlnirea
online dintre AJF-uri ºi FRF;

4. FRF este pregãtitã cu un
set de mãsuri pentru toate
eºaloanele privind prelungirea
contractelor scadente în iunie,
precum ºi interzicerea oricãrui
transfer pânã la ultimul episod
al competiþiei.

Comunicat al Asociaþiei Judeþene de Fotbal Prahova

ÎNÃLÞAREA 
DOMNULUI
Prãznuitã la 40 de zile dupã Înviere,

în Joia din sãptãmânã a VI-a, dupã

Paºti. Mai este cunoscutã în popor ºi

sub denumirea de Ispas. 

Spre deosebire de Învierea

Domnului, Înãlþarea a avut martori, ea

fiind o despãrþire izvorãtoare de lu-

minã deoarece ucenicii s-au întors în

Ierusalim “cu bucurie mare”. Din acest

motiv, în cãrãrile de slujbã nu existã o

salutare similarã cu aceea de la

Sfintele Paºti. Hristos S-a Înãlþat la cer

de pe Muntele Mãslinilor, în vãzul

Apostolilor ºi a doi îngeri. 

Îngerii le-au vorbit ucenicilor

despre a doua venire a lui Hristos, ca

aceºtia sã nu se lase copleºiþi de du-

rerea despãrþirii.
În aceastã zi creºtinii se

salutã cu „Hristos S-a înãlþat!” ºi
„Adevãrat S-a înãlþat!”. 

ZIUA EROILOR
Ziua Eroilor este marcatã odatã cu

Ziua Înãlþãrii Domnului. Prin hotãrârile

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române din anii 1999 ºi 2001, sãrbã-

toarea Înãlþãrii Domnului a fost con-

sacratã ca Zi a Eroilor ºi sãrbãtoare

naþionalã bisericeascã. 

28 MAI - 
Înãlþarea Domnului

ºi Ziua Eroilor

În cadrul parohiei “Sfinþii
Voievozi” Urlaþi, ajutorarea
familiilor nevoiaºe a fost o pre-
ocupare de bazã înainte de
Paºti.

Astfel, în Joia cea Mare a Sãp-
tãmânii Pãtimirii, un numãr de 25
de familii au fost ajutate cu ali-
mente specifice mesei de Sfintele
Paºti - fiind vizaþi bãtrânii, bolnavii,
cât ºi familiile cu mulþi copii. 

“Suntem convinºi cã nu am
reuºit sã ajungem în toate casele
care au nevoie de ajutor, drept
pentru care ne dorim sã repetãm
aceste fapte, în mãsura posibi-

litãþilor. Aceste vremuri de crizã
sunt strãbãtute deopotrivã de
credincioºi ºi bisericã. De multe
ori acoperim cu greu cheltuielile
de întreþinere ºi cu toate acestea
nu am încetat sã realizãm unele
acþiuni”, ne-a spus preotul paroh
Petroniu Tãnase. 

În aceste acþiuni caritabile au
fost ºi sunt implicaþi mulþi oameni
cu inimã  mare, iar pe aceastã
cale pãrintele Petroniu þine sã le
mulþumeascã credincioºilor care
au sprijinit aceastã acþiune, dar ºi
firmelor “Oltina” ºi “Maya”. 

Chiar dacã nu se fac publice
multe lucrãri ºi fapte de acest fel,

sãptãmânal sau chiar zilnic la bi-
sericã vin oameni care au pro-
bleme serioase din punct de
vedere financiar. Aºa am aflat de la
pãrintele Petroniu cã sunt oameni
care se plâng fie cã nu au cu ce
achita factura la curent, ori nu au
posibilitatea sã plãteascã gazele,
nu au bani sã îºi achite reþeta cu
medicamente sau, ºi mai grav, nu
au cu ce sã asigure hrana copiilor. 

Cu durere în suflet, pãrintele
Petroniu povesteºte cã dacã nu se
mediatizeazã unele lucruri, atunci
se interpreteazã faptul cã Biserica
nu face nimic. Ori, principalul rol
al Bisericii nu este lucrarea de asis-
tenþã socialã (care nu este totuºi
lãsatã deoparte), ci mântuirea
credincioºilor. 

“Cu toatã sinceritatea vã
spun cã mã doare sufletul când
vãd cã nu pot face mai mult. Iar
pentru cei care aduc cuvinte de
hulã împotriva bisericii, sã ºtie
cã biserica nu deþine bugetul
statului pentru a construi
autostrãzi ºi spitale, deºi ea
deþine câteva zeci de spitale.
Rugãm pe Mielul lui Dumnezeu,
Iisus Mântuitorul nostru sã insu-
fle tuturor oamenilor dorinþa de
a face bine în aceste vremuri
foarte vitrege”, a încheiat pãrin-
tele Petroniu TÃNASE. 

Pãrintele Petroniu Tãnase,
în slujba oamenilor necãjiþi 
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