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Se lucreazã
din greu la
noul Centru 
de Recuperare
Medicalã ºi
Fizioterapie

Proiectele administraþiei 
publice locale sunt în grafic

Starea de alertã, prelungitã 
cu încã 30 de zile

PURTAÞI
MASCÃ, 

fiþi responsabili 
în continuare! 

Printre proiectele propuse pentru acest
an, ºi aprobate în cadrul ºedinþelor
Consiliul Local Urlaþi, se regãseºte ºi cel
referitor la realizarea unui loc de agre-
ment ºi sport în oraºul nostru. 

Iar aici facem referire la proiectul ce are
în vedere amplasarea unei creºe ºi a unui
bazin de înot în zona strãzii Mihai Viteazu.
PUZ Urlaþi (Planul Urbanistic Zonal Urlaþi)
este în faza de proiect pentru acest obiectiv ºi
are în vedere parcela NC23422 (21004 mp)
pentru schimbarea încadrãrii din “teren spaþii
verzi” în “zonã de instituþii publice ºi spaþii
verzi, agrement ºi sport”. 

Iniþiatorul acestui proiect este UAT
Urlaþi (Unitate Administrativ-Teritorialã
Urlaþi) care este reprezentã de domnul
Primar Marian MÃCHIÞESCU. 

Totodatã, persoana responsabilã cu infor-
marea ºi consultarea pe acest proiect este
doamna inspector de urbanism Luminiþa
Mache (urbanism@urlati-ph.ro).

Pentru cã la Primãria
Urlaþi transparenþa este

cuvântul de ordine, con-
tinuãm sã vã prezentãm

seria proiectelor ºi a
lucrãrilor aflate în curs

de execuþie sau chiar
finalizate. Din acest
punct de vedere, se

cuvine sã începem cu
strãzile Arioneºtii Noi,

Viorelelor ºi Lãmâiþelor.
Pe prima s-au finalizat

lucrãrile la sistemul de
alimentare cu apã, în fapt

refacerea în totalitate a
reþelei de apã potabilã. 
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În sfârºit, a sosit noul
microbuz la ªcoala
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Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în ºedinþa ordinarã 

din 25 iunie 2020
Inspector,

Diana RÃDUCANU

1. Hotãrârea nr. 44/
25.06.2020 privind
scoaterea din funcþiune
a unor mijloace fixe ºi
casarea unor obiecte de
inventar aflate în
dotarea Spitalului
Oãºenesc Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 45/
25.06.2020 pentru apli-
carea la nivelul U.A.T.
Oraºul Urlaþi a prevederilor
Art.V din Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului
nr.69/2020 privind modifi-
carea ºi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul
fiscal, precum ºi pentru
instituirea unor mãsuri 
fiscale.

3. Hotãrârea nr. 46/
25.06.2020 privind  apro-
barea Structurii organiza-
torice, Organigramei ºi

Statului de funcþii al
Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

4. Hotºrârea nr. 47/
25.06.2020 privind darea

în folosinþã gratuitã, cãtre

SC HIDRO PRAHOVA SA, a

imobilului teren ºi con-

strucþie care aparþine

domeniului privat al

oraºului Urlaþi, situat în

str.1 Mai nr.153.

5. Hotãrârea nr. 48/
25.06.2020 privind apro-

barea organigramei ºi

statelor de funcþii pentru

aparatul de specialitate al

Primarului oraºului Urlaþi ºi

serviciile publice de interes

local, pentru anul 2020.

6. Hotãrârea nr. 49/

25.06.2020 privind apro-

barea dezmembrãrii imo-

bilului teren cu numãr

cadastral 20674 situat în

Tarlaua 116 Parcela 7104/1

în douã loturi ºi alipire 

5 loturi.

În acest an, Liceul
Teoretic “Brâncoveanu Vo-
dã” din Urlaþi se mândreºte
cu o elevã de 10. Oana Sîrbu
o cheamã pe fata care a
absolvit liceul cu nota 10 -
singurul elev cu aceastã
medie la Bacalaureat din
Urlaþi!

Ea este unul dintre cei
16 elevi din judeþul Prahova
care anul acesta au obþinut
nota maximã la examenul
“maturitãþii”.

Oana a bifat o perfor-
manþã foarte greu de atins
de un absolvent de liceu din
zilele noastre. Celor care o
cunosc, însã, nu le este greu

sã înþeleagã atingerea unei
asemenea performanþe.
Oana a reuºit sã termine
liceul ca ºefã de promoþie,
cu o medie generalã în anul
ºcolar 2019 - 2020 de 9.99! 

Þinem sã o felicitãm ºi
noi, încã o datã, din acest
colþ de paginã pe aceastã
tânãrã de mare valoare. 

În acelaºi timp, cu spri-
jinul reprezentanþilor Pri-
mãriei Urlaþi am intrat în
posesia câtorva idei expri-
mate de cãtre Oana Sîrbu,
acum când ea se aflã în
pragul unei noi etape în
viaþa sa. 

“Cu toate cã media obþi-
nutã la examenul de
Bacalaureat îmi va facilita
procesul de admitere în
cadrul studiilor de licenþã
de la numeroase univer-
sitãþi din þarã, am decis cã
cel mai înþelept lucru este sã
mã ghidez dupã pasiunile
mele. Am ales sã urmez
cursurile Facultãþii de Fizicã

din cadrul Universitãþii Bu-
cureºti, pe specializarea fi-
zica-informaticã, fiind un
domeniu care, cu siguranþã,
mã va ajuta sã mã dezvolt
atât personal, cat si profe-
sional, oferind numeroase
oportunitãþi de viitor. Pen-
tru master, cel mai probabil
voi aplica la un program de
studiu din strãinãtate”, a
spus absolventa de 10 din
Urlaþi, care le-a dat un sfat ºi
celor care vor sã-i calce pe
urme. 

“Secretul reuºitei, zic eu,
este sa înveþi constant de-a
lungul anilor de liceu ºi sã
descoperi importanþa fie-
cãrei informaþii, chiar dacã
ea trebuie memoratã, în-
trucât procesul de învãþare
va fi mult mai uºor atunci
când îþi explici þie însuºi de
ce este necesar sã ºtii acele
lucruri. Sunt sigurã cã în
domnii profesori de la noi
de la liceu, toþi elevii vor
gãsi mereu sprijinul nece-

sar. Le doresc mult succes ºi
sã îºi urmeze vocaþia!”.

Firesc, cadrele didactice
din cadrul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” - Urlaþi
sunt extrem de încântate de
rezultatul obþinut de Oana ºi
mândre, în acelaºi timp, de
faptul cã au avut o astfel de
elevã. 

“Felicitãri, dragii noºtri
elevi, rezultatele voastre ne

bucurã foarte mult!
Felicitãri profesorilor voºtri!

Ne mândrim în special cu
eleva noastrã, OANA

SÎRBU - care este în fruntea 
ierarhiei cu media 10

(zece)!!!.. Reuºita ta este
mulþumirea profesorilor

tãi!!! Elevã de nota 10, pro-
fesori de nota 10!!!”, se

aratã într-un mesaj postat
pe pagina de facebook a

liceului de cãtre doamnele
Mãdãlina LEFTER

(director) ºi Aniºoara
CRÃCIUNESCU

(director adjunct). 

Oana Sîrbu - eleva de nota 10 
la Bacalaureat din Urlaþi!

ALEGERI LOCALE 
pe 27 septembrie 2020

Guvernul a aprobat
proiectul de lege privind
stabilirea datei alegerilor
locale pentru 27 septem-
brie 2020. 

Anunþul a fost fãcut de
cãtre Ionel Dancã, ºeful
Cancelariei prim-ministrului.
Pentru aceste alegeri, cam-
pania va fi una fãrã adunãri
publice, fãrã mitinguri elec-
torale ºi cu respectarea
mãsurilor de protecþie
împotriva Covid-19. 

Premierul Ludovic Orban
a motivat cã a avut în
vedere ca alegerile sã se
desfãºoare dupã perioada
concediilor ºi înainte de o
eventualã reizbucnire a epi-
demiei de coronavirus.

În acelaºi timp, Orban 

ºi-a exprimat convingerea cã

pânã pe 27 septembrie

rãspândirea noului coro-

navirus sã se diminueze

pentru ca alegerile locale sã

se desfãºoare în cele mai 

bune condiþii. 

Autoritatea Electoralã

Permanentã a elaborat deja

proiectul de lege privind sta-

bilirea datei alegerilor pen-

tru autoritãþile administraþiei

publice locale din anul 2020,

precum ºi a unor mãsuri

pentru buna organizare ºi

desfãºurare a acestora. 

A doua sesiune a examenului de
Bacalaureat se va desfãºura între
24 august - 5 septembrie 2020.
Înscrierile candidaþilor este progra-
matã în perioada 13 - 24 iulie. 

Documentele de înscriere pot fi
depuse la secretariatele instituþiilor de
învãþãmânt - centre de examen sau
pot fi transmise ºi prin mijloace
electronice/poºtã, folosindu-se coor-
donatele  indicate de secretariatele
unitãþilor de învãþãmânt.

Probele scrise se vor desfãºura
dupã urmãtorul calendar: 

24 august - Limba ºi literatura
românã - E.a; 

25 august - Proba obligatorie a
profilului - E.c; 

26 august - Proba la alegere a
profilului ºi specializãrii - E.d); 

27 august - Limba ºi literatura
maternã - proba E.b. 

Echivalarea ºi recunoaºterea com-
petenþelor lingvistice ºi digitale vor
avea loc în zilele de 28 ºi 31 august,
respectiv 1 septembrie. Afiºarea
primelor rezultate la probele scrise
se va realiza pe 2 septembrie (pânã
la ora 12.00) ºi va fi urmatã de etapa
depunerii contestaþiilor, în aceeaºi zi,
în intervalul orar 14.00 - 20.00. 

Rezultatele finale, dupã
soluþionarea contestaþiilor 
(3-4 septembrie), vor fi comunicate 
pe 5 septembrie. 

Calendarul examenului de BAC

SESIUNEA AUGUST
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Începând din 17 iulie 2020,

Guvernul a decis prelungirea cu

încã o lunã a stãrii de alertã,

incluzând ºi luarea unor noi

mãsuri, pe lângã cele deja existente,

pentru prevenirea ºi combaterea

pandemiei. 

 Purtarea mãºtilor de protecþie
este obligatorie, în continuare, în
spaþii publice închise, mall-uri, ma-
gazine, mijloacele de transport în
comun ºi la locul de muncã;

Activitatea în creºe, grãdiniþe ºi
after school-uri, pe perioada vacanþei
de varã este permisã numai cu res-
pectarea condiþiilor stabilite.

 În cadrul unitãþilor/instituþiilor
de învãþãmânt sunt permise organi-
zarea ºi desfãºurarea examenelor pen-
tru elevi/studenþi, cadre didactice, pre-
cum ºi activitãþile specifice unitã-
þilor/instituþiilor de învãþãmânt în
condiþiile respectãrii mãsurilor de pre-
venire, stabilite prin ordin comun al
ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi al
ministrului sãnãtãþii.

 Restaurantele, precum ºi
cafenelele din mall-uri rãmân închise.
La fel ºi locurile de joacã din centrele
comerciale, piscinele ºi sãlile de jocuri;

Se interzic activitãþile recreative
ºi sportive desfãºurate în aer liber, cu
excepþia celor care se desfãºoarã cu
participarea a cel mult 10 persoane
care nu locuiesc împreunã, respectiv
ciclismul, drumeþiile, canotajul, alpinis-
mul, vânãtoarea, pescuitul ºi altor acti-
vitãþi similare, stabilite prin ordin co-
mun al miniºtrilor de resort;

 În interiorul localitãþilor se
interzice circulaþia persoanelor în gru-
puri pietonale mai mari de 6 persoane
care nu aparþin aceleiaºi familii, pre-
cum ºi formarea unor asemenea
grupuri.

 Prepararea, comercializarea ºi
consumul produselor alimentare ºi
bãuturilor alcoolice ºi nealcoolice sunt
permise în spaþiile special destinate
dispuse în exteriorul clãdirilor, în
AER LIBER, cu asigurarea unei dis-
tanþe de minimum 2 m între mese ºi
participarea a maximum 4 persoane
la o masã, dacã sunt din familii
diferite, ºi cu respectarea mãsurilor de
protecþie sanitarã.

 În interiorul centrelor co-
merciale în care îºi desfãºoarã activi-
tatea mai mulþi operatori economici nu
se permite: activitatea restaurantelor,
cafenelelor, exploatarea locurilor de
joacã, a sãlilor de jocuri ºi a cine-
matografelor.

Starea de alertã, prelungitã cu încã 30 de zile

PURTAÞI MASCÃ, 
fiþi responsabili în continuare! 

Cu ceva timp în urmã, un zvon
lansat pe conturile de social-media
de o persoanã iresponsabilã spu-
nea cã noul coronavirus a ajuns ºi
la Urlaþi. 

Þinem sã precizãm cã nu a fost
vorba nicioadatã de aºa ceva, ºi nici
nu este, iar în momentul de faþã comu-
nitatea noastrã se poate mândri cu
faptul cã se aflã printre puþinele din
þarã fãrã niciun caz de infectare cu
Covid-19. 

“Vreau sã îi asigur pe toþi
locuitorii din Urlaþi ºi din împre-
jurimi cã la nivel local se depun

toate eforturile ce se impun în
aceastã perioadã dificilã, generatã
de noul tip de coronavirus. În
acelaºi timp, fac un apel cãtre toþi
oamenii sã se informeze doar din
surse oficiale cu privire la aceastã
situaþie. Sã dãm dovadã în conti-
nuare cã suntem cu toþii cetãþeni
responsabili ºi sã manifestãm, pe
mai departe, o atenþie deosebitã în
acest sens”, a transmis Primarul
Marian MÃCHIÞESCU. 

Ne alãturãm ºi noi, din acest colþ
de paginã, edilului ºef din Urlaþi ºi vã
îndemnãm sã aveþi în continuare grijã
de dumneavoastrã, de aproapele, de

cei dragi din familie prin luarea
mãsurilor de rigoare în stoparea
rãspândirii noului tip de coronavirus. 

Nu renunþaþi la purtarea mãºtii
de protecþie oriunde mergeþi în
spaþii publice închise sau în aglo-
meraþie - cum ar fi târguri ºi
oboare. PURTAÞI MASCÃ, FIÞI
RESPONSABILI! 

Termenul de valabilitate 
a cardurilor naþionale de asigurãri 

de sãnãtate A FOST PRELUNGIT
Termenul de valabilitate a

cardurilor naþionale de asigurãri
de sãnãtate, emise pânã la data
de 31 decembrie 2014 ºi care
expirã anul acesta, a fost prelun-
git cu ºapte ani. 

Guvernul a aprobat o Hotãrâre
care prevede cã, începând cu luna
iulie 2020, se genereazã ºi se rescriu
noi certificate digitale pentru car-
durile naþionale de asigurãri de
sãnãtate emise pânã la data de 31
decembrie 2014. 

Termenul de valabilitate al aces-
tor carduri este de 7 ani de la data
rescrierii certificatului.

Aceastã reglementare vine în
contextul în care valabilitatea cer-
tificatelor inscripþionate pe  car-
durile naþionale de asigurãri de
sãnãtate ar fi expirat în anul 2020
pentru aproximativ 4,2 milioane de
carduri,  urmând ca în anul 2021 sã
expire alte 10 milioane de carduri. 

Hotãrârea aprobatã de Guvern
degreveazã bugetul Ministerului
Sãnãtãþii pentru anii 2020 – 2021 de
cheltuielile de tipãrire a cardurilor a
cãror valabilitate expirã în aceastã
perioadã, precum ºi bugetul Fon-
dului naþional de asigurãri sociale
de sãnãtate de cheltuielile aferente
distribuþiei acestora.

Scrierea noului certificat pe 
CIP-ul cardului se va face în mod
automat. La nivelul aplicaþiei furni-
zorului de servicii medicale, în
momentul introducerii cardului în
cititor, sistemul va detecta certifica-
tul expirat ºi îl va înlocui fãrã nicio
intervenþie a furnizorului.

Mãsura carantinãrii
se aplicã persoanelor
care:

a) sosesc din zone în
care riscul epidemiolo-
gic este ridicat, pe baza
datelor transmise la
nivel naþional sau inter-
naþional de autoritãþile
competente; 

b) au intrat în contact
direct cu cel puþin o per-
soanã confirmatã a fi
infectatã de o boalã
infecto-contagioasã. 

Bolnavii confirmaþi
vor sta în spital cel puþin
48 de ore. Carantina se
poate face la domiciliul
persoanei vizate, într-o
altã locaþie aleasã de
aceasta sau într-un
spaþiu special dispus de
autoritãþi. Carantinarea
înceteazã când expirã
termenul de incubaþie
specific bolii conta-
gioase suspicionate sau
chiar înainte, dacã per-
soana vizatã este confir-

matã ca fiind deja infec-
tatã, caz în care aceasta
va fi izolatã. 

În cazul copiilor ai
cãror pãrinþi se îmbol-
nãvesc de coronavirus ºi
nu au rude apropiate
care sã aibã grijã de ei,
legea prevede cã pãrin-
þii, medicul sau DSP vor
anunþa serviciul de asis-
tenþã socialã care va
monitoriza situaþia ºi,
dacã e necesar, va lua
mãsuri pentru ca acei
copii sã fie îngrijiþi tem-
porar.

Scopul izolãrii, care
nu trebuie sã depã-
ºeascã 48 de ore, este
acela al efectuãrii exa-
minãrilor clinice ºi para-
clinice ºi al evaluãrii
rezultatelor. 

Medicul poate reco-
manda, în baza rezul-
tatelor respective, fie
prelungirea internãrii -
dacã riscul transmisibil
al bolii se menþine, fie

izolarea la domiciliul
bolnavului, dacã acest
risc este redus. 

Izolarea la domiciliu
nu poate fi dispusã în
situaþiile în care infor-
maþiile ºtiinþifice oficiale
referitoare la tipul agen-
tului înalt patogen, calea
de transmitere ºi rata de
transmisibilitate impun
izolarea persoanelor
exclusiv într-o unitate
sanitarã sau o locaþie
alternativã ataºatã aces-
teia.

Mãsura izolãrii se
instituie pentru per-
soanele bolnave cu
semne ºi simptome su-
gestive specifice defi-
niþiei de caz, precum ºi
pentru persoanele purtã-
toare ale agentului înalt
patogen, chiar dacã aces-
tea nu prezintã semne ºi
simptome sugestive. 

Din 21 iulie, a intrat în vigoare
Legea carantinei ºi izolãrii
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Cãlãtorie în timp oferitã de clubul de picturã
”Micul Picasso”

Ziua Universalã a Iei
a fost sãrbãtoritã la
Urlaþi împreunã cu
Clubul de Picturã 
“Micul Picasso” - 
condus de dna. prof
ADINA DEDU. 

Prin intermediul expo-
ziþiei online intitulatã
“Flori de ie”, ni s-a oferit

posibilitatea sã cãlãtorim
cu toþii în timp printre
poveºtile iilor, printre sim-
bolurile motivelor
tradiþionale. 

În cadrul Atelierului de
picturã decorativã au fost
realizate tablouri pe sticlã
cu teme inspirate din
povestea tradiþionalei
bluze româneºti cu altiþã.

“Ce frumoasã eºti, mãreaþã cãmaºã, 
mândrIA Prahovei!” – ediþia a VIII-a

Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Arheologie Prahova a salutat fru-
moasa iniþiativã propusã în anul
2013 de comunitatea online 
“La Blouse Roumaine”. 

În acest an ne-am aflat la a VIII-a
ediþie a acestui eveniment intitulat 
“Ce frumoasã eºti, mãreaþã cãmaºã,
mândrIA Prahovei!”. 

Pentru a înþelege mai bine impor-
tanþa acestui simbol românesc, meritã
sã facem o incursiune în timp, la
sfârºitul secolului al XIX-lea -
începutul secolului al XX-lea, atunci
când portul popular românesc este pe
deplin cristalizat. Sã ne imaginãm
purtând, acum, minunatul veºmânt tra-
diþional românesc pentru cã, mai mult
decât oricare fenomen de culturã, el
reflectã structuri sociale, credinþe,
tradiþii ºi datini.

Dupã obiceiul prahovean, în ziua
de Drãgaicã, îmbrãcaþi de sãrbãtoare
purtãm cununi de spice pentru fete ºi

flori în brâu pentru neveste, cu albastrã
cicoare ºi sulfinã tãmãduitoare prinsã
la pãlãrie pentru feciori ºi bãrbaþi. În
zori de zi, culegem flori de sânziene
(numele generic pentru toate florile
culese) pentru cã, în mentalitatea popu-
larã, aceste acte rituale sunt cunoscute
privind caracterul lor profilactic.

Cãmaºa originarã a costumului po-
pular prahovean s-a diferenþiat iniþial
de tipologia ºi sistemul clasic de orna-
mentare a cãmãºii populare munte-
neºti cu altiþã, în creþ ºi râuri, având o
altã modalitate de decorare a mâne-
cilor, de influenþã transilvãneanã, ºi
anume: douã benzi orizontale de cusã-
turi, una mai latã (râu pe umãr) ºi
cealaltã mai îngustã (râu peste cot),
cusute în punct bãtrânesc, buclat. 

Ornamentele se coseau cu arnici,
fir de bumbac, mãrgele ºi fluturi meta-
lici.

În Prahova predominant este roºu,
cu diferitele nuanþe (în funcþie de vârs-
ta purtãtoarei) simbolizând vitalitatea
ºi având un rol protector (culoarea
roºie apãrã ºi pãzeºte). 

Cu vârsta, acest roºu intens se
transformã, ajungând la nuanþe de
viºiniu, violet sau negru, în funcþie de
influenþele zonei.

(Fotografii: Colecþia de port 
popular a Muzeului Judeþean de

Istorie ºi Arheologie Prahova)
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Pentru cã la Primãria Urlaþi
transparenþa este cuvântul de
ordine, continuãm sã vã prezentãm
seria proiectelor ºi a lucrãrilor
aflate în curs de execuþie sau chiar
finalizate. 

Din acest punct de vedere, se
cuvine sã începem cu strãzile
Arioneºtii Noi, Viorelelor ºi
Lãmâiþelor. Pe prima s-au finalizat
lucrãrile la sistemul de alimentare cu
apã, în fapt refacerea în totalitate a
reþelei de apã potabilã. 

La momentul documentãrii noastre,
Arioneºtii Noi era blocatã (foto) pen-
tru a face posibilã turnarea de asfalt pe
porþiunile care au necesitat lucrãri de
spargere ºi reaºezare a terasamentului. 

Cât priveºte strãzile Viorelelor ºi
Lãmâiþelor, aici s-a avut în vedere sis-
temul de canalizare. Dupã încheierea
tuturor acestor lucrãri, respectivele
ºosele vor primi un covor asfaltic nou. 

Modernizãri consistente vor
suferi ºi o serie de alte strãzi din
Urlaþi ºi din celelalte cartiere ale
oraºului, cum ar fi: 30 Decembrie,
Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus,
Teiului, Trandafirilor, Parcului,
Cãprioarelor, Castanilor, Gladio-
lelor, Viilor ºi Socului. 

Pe toate se vor executa lucrãri prin
intermediul unor proiecte derulate la
nivelul Consiliului Judeþean Prahova ºi
al Hidro Prahova, având ca finalitate 37
de kilometri de reþele de canalizare. 

Aceste lucrãri sunt la acest moment
în faza de licitaþie pentru proiectare ºi
execuþie la nivelul Consiliului Judeþean
Prahova ºi al Hidro Prahova. 

“Dupã finalitatea acestor lucrãri,
va urma o etapã de modernizare pe
toate aceste strãzi. Iar aici mã refer
la spaþii verzi, rigole, trotuare
covoare asfaltice noi - ºi vor arãta la
fel ca ºi celelalte strãzi modernizate
din oraº”, a declarat Primarul Marian
MÃCHIÞESCU. 

Strãzile Eternitãþii 
ºi Cuza Vodã

Alte douã strãzi importante din
Urlaþi - Eternitãþii ºi Cuza Vodã - vor
suferi ºi ele ample lucrãri de mo-
dernizare, în acest moment proiec-
tul fiind în stadiul de licitaþie pentru
execuþie la Primãria Urlaþi - lucrãri
prevãzute în bugetul local. 

Tot administraþia publicã localã,
prin intermediul fondurilor proprii, se
va ocupa ºi de construirea noii Pieþe
Centrale din oraº, dar ºi de lucrãrile
la curtea interioarã a Casei de
Culturã - care a suferit, de asemenea,
mari transformãri în mandatul
Primarului Marian Mãchiþescu. 

Am încercat ºi noi sã surprindem
câte ceva din noua imagine a Casei
de Culturã din Urlaþi - una care ar face
cinste oricãrui alt oraº de provincie din
þarã (foto). 

În momentul vizitei noastre, se
lucra la interior la noul mobilier care va
dota celelalte încãperi. Cât priveºte sala
de spectacole, aceasta aratã într-adevãr
impecabil, dar din cauza pandemiei ºi a
restricþiilor impuse de noul tip de coro-
navirus va mai trece timp pânã când
urlãþenii vor putea sã treacã din nou
pragul Casei de Culturã.  

Proiectele administraþiei 
publice locale sunt în grafic 

În sfârºit, a sosit noul microbuz 
la ªcoala “Cãnuþã Ionescu” Urlaþi!

Confruntatã cu mari
probleme în ultimul timp,
din cauza lipsei unui mijloc
de transport decent ºi
spaþios pentru elevi, con-
ducerea ªcolii Gimnaziale
”Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi

are în sfârºit motive de
bucurie. 

Astfel, de curând s-a reuºit
achiziþionarea unui microbuz
ºcolar special destinat trans-
portului de elevi, investiþia
ridicându-se la aproape 50 de
mii de lei. 

În procurarea acestui
microbuz, Primãria Urlaþi a
fost susþinutã de trei sponsori
ºi anume: SC Oztasar SRL
Urlaþi, SC Oltina Impex Prod
Com SRL Urlaþi ºi GIC Urlaþi
(Grupul de Iniþiativã Comu-
nitarã din Urlaþi). 

“Þin sã le mulþumesc pu-
blic celor care ne-au ajutat în
procurarea acestui frumos ºi
necesar microbuz, celor trei
sponsori care ºi-au dat mâna,
dar ºi Primãriei Plopu - în
special domnului Primar

Adrian Bãlãnescu, un om aflat
în permanenþã alãturi de cei
care se confruntã cu diferite
probleme”, ne-a declarat  Pri-
marul oraºului Urlaþi, dom-
nul Marian MÃCHIÞESCU. 

Microbuzul a fost deja
colantat ºi înmatriculat ºi îºi
aºteaptã, cuminte, “pasagerii” -
fiind parcat chiar în incinta
ºcolii din localitatea noastrã. 
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În caz de vânt puternic:
Codul portocaliu

a) întreruperi ale curentu-
lui electric ºi ale legãturilor de
comunicaþii pe durate relativ
importante;

b) acoperiºurile ºi coºurile
caselor pot fi avariate;

c) se pot rupe ramuri,
crengi de copaci;

d) circulaþia rutierã poate
fi perturbatã, îndeosebi pe
rutele secundare ºi forestiere.

Codul roºu:
a) avertizare de furtunã

foarte puternicã;
b) întreruperile de electri-

citate ºi de comunicaþii pot fi
de lungã duratã;

c) se pot aºtepta pagube
numeroase ºi importante pen-
tru locuinþe, parcuri ºi zone
agricole;

d) zonele împãdurite pot fi 
puternic afectate;

e) circulaþia rutierã poate

deveni foarte dificilã pe zone
extinse.

În cazul caniculei:
Codul portocaliu:

a) creºterea temperaturii poate
pune în pericol persoanele în
vârstã, persoanele cu handi-
cap, persoanele care suferã de
maladii cronice, persoanele
care iau medicamente cu regu-
laritate, precum ºi persoanele
izolate;

Codul roºu:
a) sunt afectate toate per-
soanele, chiar ºi cele cu o

stare de sãnãtate bunã;
b) creºterea temperaturii

poate pune în mare peri-
col persoanele în

vârstã, persoanele cu
handicap, persoa-

nele care iau me-
dicamente cu

regulari-
tate.

COD GALBEN  
Risc de viituri sau

creºteri rapide ale nivelului
apei, neconducând la
pagube semnificative, dar
care necesitã o vigilenþã
sporitã în cazul desfãºurãrii

unor activitãþi sezoniere
ºi/sau expuse la inundaþii;

COD PORTOCALIU 
Risc de viituri genera-

toare de revãrsãri impor-
tante, susceptibile de a avea
impact semnificativ asupra
vieþii colectivitãþilor ºi sigu-
ranþei bunurilor ºi per-
soanelor ;

COD ROªU 
Risc de viituri majore.

Ameninþare directã ºi gene-
ralizatã asupra siguranþei
persoanelor ºi bunurilor.

Avertizãrile sau aler-
tele hidrologice se reînno-
iesc de fiecare datã când
situaþia impune modifi-
carea codului de culoare.   

Pentru marcarea intensitãþii 
FENOMENULUI DE PRODUCERE DE VIITURI
CORESPUNZÃTOR UNUI SECTOR DE RÂU:

În cazul ploilor importante cantitativ:

Codul portocaliu:
a) se prevãd precipitaþii intense;
b) sunt posibile inundaþii importante în zone
cu risc ridicat de inundaþie;
c) se pot produce cantitãþi importante de pre-
cipitaþii în timp scurt, ce pot local provoca vii-
turi pe râurile mici ºi scurgeri pe versanþi;
d) risc de deversare a reþelelor de canalizare;
e) condiþiile de circulaþie rutierã pot deveni
dificile pe drumurile secundare;

Codul roºu:
a) se antici-
peazã preci-
pitaþii foarte
intense pe o
duratã de câteva
zile;
b) sunt posibile inun-
daþii deosebit de impor-
tante;
c) se pot produce acumulãri
foarte importante de precipitaþii
pe intervale scurte de timp.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã URLAÞI

Semnificaþia codului de culori pentru avertizãrile meteorologice ºi hidrologice

Primul vaccin eficient pentru Covid-19 -
gata la începutul lui 2021

Cel puþin un vaccin pentru
Covid-19 va fi gata la începutul anu-
lui viitor, iar distribuþia sa în masã
ar urma sã se desfãºoare la jumã-
tatea anului viitor. 

Anunþul a fost fãcut de cãtre
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS), care a dezvãluit cã cer-
cetãrile pentru descifrarea geno-
mului coronavirusului au început
încã din luna ianuarie a acestui an.
Se spune cã s-au înregistrat pro-
grese mari, dar cã mai este mult de
muncã pânã la definitivarea vac-
cinului pentru Covid-19, aºa cum a
declarat Soumya Swaminathan,
coordonatoarea ºtiinþificã a progra-
mului, care a mai precizat cã OMS
are peste 20 de vaccinuri în faza de
studii clinice ºi cã riscul este mic
sã eºueze chiar toate. 

Cu alte cuvinte, omenirea va
beneficia de un vaccin împotriva
Covid-19 la începutul anului viitor,
dupã care urmeazã producþia pe
scarã largã, deci existã speranþa cã
ar putea fi distribuit la jumãtatea
lui 2021. 

Presupunând cã fiecare din
cele 20 de vaccinuri aflate în
studiu are ºanse de 10% sã fie
corespunzãtor, ar însemna cã s-ar
definitiva cel puþin unul sau douã
la finalul cercetãrii.

Este posibil ca testele pe scarã
largã privind eficienþa - aºa-numita
fazã a treia - sã se încheie în mai
puþin de un an de la începutul
cercetãrilor pentru obþinerea 
vaccinului. 

Dar încheierea acestei faze nu
înseamnã neapãrat cã vaccinul
este eficient, sigur ºi gata de uti-
lizare. Din cauzã cã nu se poate
prevedea care linie de cercetare
va avea succes, abordarea OMS se
referã la efectuarea de teste pentru
un numãr cât mai mare de 
vaccinuri.

Nu este suficient ca vaccinul sã
protejeze doar 20-30% dintre
pacienþi, deoarece acest lucru nu
va asigura încheierea pandemiei.

Pentru asta este nevoie de o
protecþie de 70%, în condiþii de si-
guranþã.

Majoritatea oamenilor 
dezvoltã imunitate la Covid-19

Referitor la studiile care aratã
scãderea rapidã a nivelului anti-
corpilor dupã infectare, cercetã-
toarea Soumya Swaminathan
spune cã nu sunt îngrijorãtoare,
dar cã sunt urmãrite cu atenþie
pentru cã încã se mai descoperã
noutãþi despre tipurile de imuni-
tate la virus. 

Existã ºi cercetãri care 
sugereazã cã reacþia imunitarã
mediatã de celule poate fi semni-
ficativã. Se dezvoltã ºi unele celule
de memorie, care se pot reactiva la
o nouã expunere a organismului la
virus ºi pot declanºa o nouã
reacþie imunitarã.

Din experienþã se ºtie cã
majoritatea oamenilor dezvoltã
imunitate la infecþiile naturale,
adicã produc anticorpi. De aceea,
se sperã cã un vaccin ar putea da
acelaºi rezultat. 

Conform coordonatoarei ºtiin-
þifice a OMS, nu se cunoaºte niciun
caz de reinfectare cu coronavirus.

Un cercetãtor indian
lucreazã la o aplicaþie
care sã depisteze
virusul Covid-19

Un cercetãtor din India pregãteºte o
nouã aplicaþie care va putea ajuta la
depistarea pacienþilor infectaþi cu 
Covid-19.

“A început ca un experiment, nu ºtiam
dacã va funcþiona, dar ne-am zis cã meritã sã
încercãm. Sunetele tusei poartã informaþii
vitale despre tractul respirator”, a declarat 
Dr. Rahul Panicker, de la Wadhwani Institute
for Artificial Intelligence - un institut inde-
pendent ºi non-profit din India.

Denumit “Tuºeºte împotriva Covid”,
proiectul va începe primele evaluãri clinice
luna viitoare ºi beneficiazã de sprijin financiar
inclusiv de la fundaþia soþilor Bill ºi Melinda
Gates. În acest moment, sunt strânse date de
la pacienþii infectaþi cu noul coronavirus, prin
colaborãri cu instituþii din întreaga lume. 

Aplicaþia se va folosi de sunetul celui care
tuºeºte, dar va þine cont ºi de simptomele
descrise de acesta ºi de alte date contextuale,
precum numãrul de cazuri din regiunea
respectivã. “Poate fi o unealtã foarte va-
loroasã, pentru cã þãrile se confruntã cu o
capacitate de testare limitatã ºi distribuitã ine-
gal”, a mai declarat iniþiatorul revoluþionarului
proiectul.
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FLORENTIN TINCA

Cu 60 de ani în urmã, ca sã-þi cumperi o carte
mergeai la librãria din centru. O camerã mare, cu rafturi
pline de cãrþi, fotografii cu scriitori celebri, lozinci
îmbietoare cãrþii era locul de unde nea Pavel, ges-
tionarul, nu te lãsa sã pleci cu mâna goalã.

Celebrul godin de tuci din mijlocul încãperii ºi miro-
sul motorinei date pe duºumeaua veche creeau o atmos-
ferã greu de uitat.

Tineri ºi mai vârstnici intrau, rãsfoiau o carte,
douã, iar nea Pavel îþi ºi fãcea pachetul. Preþurile la
carte erau accesibile, mai ales la colecþiile  
„BIBLIOTECA PENTRU TOÞI”. 

Se fãceau standuri de carte prin librãrie cu orice
prilej de manifestãri ºi serbãri ocazionale.                        

Istoria locurilor prin fotografii
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Primarul Marian Mãchiþescu
este cel care a salvat sãnãtatea 
a peste 60.000 de oameni de 
pe Valea Cricovului prin
redeschiderea Spitalului
Orãºenesc Urlaþi. 

Respectiva instituþie medicalã a fost
închisã, total nejustificat ºi la ordin
politic, prin “celebra” Ordonanþã din
martie 2011 a ministrului de tristã
amintire de la acea vreme - Atilla
Cseke, cel care dintr-o semnãturã 
iresponsabilã a închis nu mai puþin de
67 de spitale din þarã. 

Tot prin grija ºi implicarea pri-
marului Marian Mãchiþescu au
demarat ºi lucrãrile la noul Centru
de Recuperare al Spitalului Orã-
ºenesc Urlaþi. 

Intitulat “Consolidare, Reabili-
tare, Modernizare, Extindere ºi
Dotare Secþia Recuperare Medicalã
Neuromotorie, Reumatologicã ºi
Post-Traumaticã a Spitalului Orã-
ºenesc Urlaþi”, proiectul presupune
reabilitarea ºi extinderea clãdirilor de
la fosta maternitate din oraº. 

Cu o valoare estimatã la 3,6 mi-
lioane de euro, centrul de fizioterapie
ar urma sã deserveascã atât locuitorii
din Urlaþi, cât ºi din zonele apropiate. 

S-a încheiat deja contractul de exe-
cuþie a lucrãrilor pentru partea de par-
ticipare a Primãriei Urlaþi, iar în acest
moment se executã lucrãri de demo-
lare, cât ºi de consolidare la partea de
interior. Dupã cum se poate observa ºi
din poze, este serios de muncã!..

Am surprins ºi noi câteva ima-
gini sugestive de aici, unde la anul
pe vremea asta ar trebui sã fie dat în
funcþiune noul centru de recuperare
medicalã -  în fapt, un modern cen-
tru de recuperare multi-disciplinar.

Acesta va fi destinat nu doar pentru
recuperãrile post-operatorii, ci va oferi
ºi servicii inclusiv pe parte de reuma-

tologie, aici urmând sã fie realizate
împachetãri cu nãmol sau bãi cu apã
sãratã în subsolul clãdirii. Se estimeazã
cã numãrul pacienþilor care se vor
adresa noului centru de recuperare sã
fie de peste 60.000 anual.  

Se lucreazã din greu la noul Centru 
de Recuperare Medicalã ºi Fizioterapie

Federaþia Românã de Fotbal a
decis stadioanele pe care se vor dis-
puta primele douã partide de pe
teren propriu din Liga Naþiunilor, 
în septembrie ºi octombrie 2020. 

Astfel, vineri, 4 septembrie, trico-
lorii pregãtiþi de Mirel Rãdoi vor debu-
ta în grupa din Liga Naþiunilor, pe
teren propriu, în faþa Irlandei de Nord.
Partida urmeazã sã se dispute pe
”Arena Naþionalã”, cu începere de
la ora 21,45. Vor urma douã
deplasãri, în Austria (7 septembrie)

ºi Norvegia (11 octombrie), apoi
vom gãzdui Austria într-un joc pro-
gramat sã se desfãºoare la Ploieºti,
pe stadionul ”Ilie Oanã”, miercuri,
14 octombrie, de la ora 21,45.

Pânã la finalul lunii, FRF va anunþa
ºi arena care va gãzdui partida cu
Norvegia, din noiembrie, penultima
din Liga Naþiunilor. Participarea în
aceastã ediþie se va încheia în noiem-
brie, odatã cu deplasarea din Irlanda
de Nord. UEFA va confirma sta-
dioanele gazdã în urmãtoarea
perioadã.

Programul anunþat de FRF:
Vineri, 4 septembrie: Norvegia -

Austria  ºi România - Irlanda de Nord
(ora 21,45);
 Luni, 7 septembrie: Austria -

România ºi Irlanda de Nord - Norvegia
(ora 21,45);
 Duminicã, 11 octombrie:

Norvegia - România (ora 19.00) ºi
Irlanda de Nord - Austria (ora 21,45);
Miercuri, 14 octombrie: Norvegia

- Irlanda de Nord ºi România - Austria
(ora 21,45);
 Duminicã, 15 noiembrie: Austria

- Irlanda de Nord ºi România -
Norvegia (ora 21,45);

Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda
de Nord - România ºi Austria -
Norvegia (ora 21,45). 

Pe 8 octombrie 2020, Naþionala de

fotbal a României va disputa ºi semifi-

nala play-off-ului EURO 2020, în Islanda. 

În cazul unui succes, România va

întâlni, tot în deplasare, învingãtoarea

dintre Bulgaria ºi Ungaria, pe 12
noiembrie 2020, pentru un loc la

Campionatul European.

FOTBAL - Liga Naþiunilor

Meciul României cu Austria se va disputa 
pe stadionul ”Ilie Oanã” Ploieºti
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