
Fondator: Marian Mãchiþescu

FEBRUARIE 2021 SE DISTRIBUIE GRATUIT!
PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

Noua Piaþã
Centralã 
din Urlaþi
începe 
sã prindã 
contur

Primãria a
demarat lucrãrile
de curãþenie 
ºi igienizare 
în cartierele
oraºului Urlaþi

PAGINA 8

Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi - 
luna ianuarie 
2021 PAGINA 2

PAGINA 3

“Împreunã reuºim!”, campanie 
de ajutorare pentru 50 de familii
nevoiaºe

Mai sunt câteva zile ºi vom 
ura bun venit lunii Mãrtiºorului. 
Debutul primãverii ne readuce în
fiecare an speranþa, optimismul 

ºi credinþa în mai bine.

Urez tuturor doamnelor 
ºi domniºoarelor din oraºul 
URLAÞI ca acest început 
de PRIMÃVARÃ ºi ziua de 
8 Martie sã vã aducã sãnãtate,
împlinire, noroc ºi fericire
alãturi de cei dragi!

La
mulþi
ani!

O PRIMÃVARÃ 
frumoasã!

Luna martie, luna femeii

Primar, 
MARIAN

MÃCHIÞESCU

Douã proiecte propuse de cãtre
primarul Marian Mãchiþescu au primit
finanþare de la bugetul de stat!

Noua creºã ºi noul parc din cartierul “Tineretului”

Luna februarie a adus o veste importantã pentru autoritãþile publice din Urlaþi. Astfel,
douã dintre proiectele propuse de cãtre primarul Marian Mãchiþescu au fost aprobate de
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei. PAGINA 3
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Viceprimarul Lazãr Stan, 
împreunã cu Consiliul Local
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doamnelor ºi domniºoarelor
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ºi o viaþã plinã de împliniri! 

La mulþi ani!

A fost stabilit 
calendarul 
anului ºcolar
2021-2022

Liceul “Brâncoveanu
Vodã” se pregãteºte 
pentru simulãrile
naþionale 

PAGINA 2

PAGINA 4



GAZETA de URLAÞI 2

 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 

Inspector, Diana Rãducanu

 ªedinþa extraordinarã 
din 8 ianuarie 2021:
1. Hotãrârea nr. 1/08.01.2021

privind utilizarea din excedentul
bugetar pe anul 2020 a sumei de
500.000,00 lei pentru acoperirea golu-
lui temporar de casã al secþiunii de
funcþionare.

 ªedinþa ordinarã 
din 28 ianuarie 2021:
1. Hotãrârea nr. 2/28.01.2021

privind  aprobarea Structurii organi-
zatorice, Organigramei ºi Statului de
funcþii al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 3/28.01.2021
pentru aprobarea Raportului privind
activitatea desfãºuratã de cãtre asis-
tenþii personali din Oraºul Urlaþi în
semestrul II al anului 2020.

3. Hotãrârea nr. 4/28.01.2021
privind continuarea asocierii Consi-

liului Local Urlaþi cu Fundaþia Bucuria
Ajutorului filiala Urlaþi, în vederea
susþinerii serviciilor sociale pentru
copiii care provin din familii aflate în
dificultate, pentru anul bugetar 2021.

4. Hotãrârea nr. 5/28.01.2021
pentru aprobarea documentaþiei
tehnico-economice - Proiect tehnic de
execuþie ºi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul
„Modernizare ºi amenajare piaþa cen-
tralã, Oraºul Urlaþi, Judeþul Prahova”.

5. Hotãrârea nr. 6/28.01.2021
privind desemnarea a doi consilieri
locali care vor face parte din comisia
având ca obiect de activitate 
evaluarea performanþelor profe-
sionale individuale ale Secretarului
General al Oraºului Urlaþi.

6. Hotãrârea nr. 7/28.01.2021
privind aprobarea Planului de Acþiuni
ºi Lucrãri de Interes Local pe anul
2021.

7. Hotãrârea nr. 8/28.01.2021
privind aprobarea consumului lunar
de carburanþi pentru autoturismele
din dotarea Primãriei oraºului Urlaþi
ºi pentru activitãþile specifice Servi-
ciului de Administrare a Domeniului
Public ºi Privat Urlaþi.

8. Hotãrârea nr. 9/28.01.2021
privind aprobarea Planului de asigu-
rare a resurselor umane, materiale ºi
financiare necesare gestionãrii situaþi-
ilor de urgenþã pe anul 2021 - Oraºul
Urlaþi.

9. Hotãrârea nr. 10/28.01.2021
privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada februarie, martie,
aprilie 2021.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna ianuarie 2021

A fost stabilit calendarul anului ºcolar 2021-2022
Câte sãptãmâni de ºcoalã sunt în total

Anul ºcolar 2021-2022 începe la
data de 13 septembrie 2021 pentru
elevi ºi are 34 de sãptãmâni de 
cursuri. 

Din acest punct de vedere, va fi
cel mai “scurt” an ºcolar din isto-
ria învãþãmântului românesc.
Astfel, anul ºcolar 2021-2022 se
structureazã pe douã semestre
dupã cum urmeazã: 

Semestrul I - 14 sãptãmâni de 
cursuri dispuse în perioada 13 sep-
tembrie 2021 - 22 decembrie 2021. 

Vacanþa de iarnã: joi, 23 decem-
brie 2021 - duminicã, 9 ianuarie 2022.

În perioada 25 - 31 octombrie 2021,
elevii claselor din învãþãmântul pri-
mar ºi copiii din grupele din învã-
þãmântul preºcolar sunt în vacanþã

Semestrul al II-lea - 20 de sãp-
tãmâni de cursuri dispuse în perioa-
da 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022.

Cursuri: luni, 10 ianuarie 2022 -
joi, 14 aprilie 2022.

Vacanþa de primãvarã: vineri 15
aprilie 2022 - duminicã 1 mai 2022.

Cursuri: luni, 2 mai 2022 - vineri,
10 iunie 2022.

Vacanþa de varã: sâmbãtã, 11
iunie 2022 – data din septembrie 2022
la care încep cursurile anului ºcolar
2022-2023.

Lucrãrile scrise semestriale
(tezele) se susþin dupã ce se par-
curge programa ºcolarã, cu cel puþin
3 sãptãmâni înainte de finalizarea
semestrului. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a
seral ºi frecvenþã redusã, anul ºcolar
are 32 de sãptãmâni de cursuri, care
se încheie la data de 27 mai 2022. 

Pentru clasele a VIII-a, anul
ºcolar are 33 de sãptãmâni de 
cursuri, care se încheie la data de 
3 iunie 2022. 

Pentru clasele din învãþãmântul
liceal, filiera tehnologicã cu
excepþia claselor a XII-a zi, a XIII-a
seral ºi frecvenþã redusã, ºi pentru
toate clasele din învãþãmântul pro-
fesional, anul ºcolar are 37 de sãp-
tãmâni de cursuri, care se încheie la
data de 1 iulie 2022.

Programul Naþional “ªcoala
Altfel” se va desfãºura în acest an în
perioada 8-14 aprilie. Intervalul afe-
rent programului nu va coincide cu
perioada în care se susþin lucrãrile
scrise semestriale (tezele). 

Etapele naþionale ale olimpiadelor
ºcolare se vor organiza, de regulã, în
perioada dedicatã programului
“ªcoala Altfel”, conform calendarului
olimpiadelor naþionale ºcolare.

Pentru ca ºcolile sã rãmânã
deschise este nevoie de un efort
comun. Este în puterea fiecãrui
pãrinte sã contribuie la oprirea
pandemiei ºi la menþinerea în ºcoli
a unui mediu sigur pentru copii,
pãrinþi, profesori ºi întreaga comu-
nitate. 

Înainte sã aduci copilul la
ºcoalã, fii atent la cum se simte.
Cele mai frecvente simptome
pentru COVID-19 sunt: febra,
tusea uscatã, pierderea gustului
ºi mirosului, durerile musculare,
nasul înfundat, durerile de cap
sau de gât ºi diareea. 

Dacã observi chiar ºi o parte
din aceste simptome la copilul tãu,
îþi recomandãm sã îl þii acasã ºi sã
iei legãtura cu medicul de familie
cât mai repede. 

Mesaj cãtre pãrinþi al
Ministerului Sãnãtãþii

Dacã au 
simptome 
covid, nu
trimiteþi
copiii la 
ºcoalã!

Absolvenþii UPG Ploieºti pot obþine burse de studii în Austria
Studenþii a douã facultãþi cu

profil tehnic din cadrul
Universitãþii Petrol-Gaze din
Ploieºti pot obþine bursã de studii
în cadrul programului de Master
în Ingineria Petrolului, în Leoben
- Austria, oferitã de compania
OMV Petrom. 

Compania petrolierã anunþã cã
Universitatea “Montan” din Leoben
oferã un program de master de
top în Ingineria Petrolului, cu
durata de 2 ani, în limba englezã,

care combinã teoria ºi practica în
proiecte interdisciplinare. 

Cursurile se concentreazã pe
zona tehnicã a ingineriei petrolului,
oferind posibilitatea specializãrii în
ingineria forajului, producþiei sau
ingineriei de zãcãmânt. 

Cerinþele obligatorii: diplomã
de licenþã obþinutã cel târziu în
iulie 2021, rezultate academice
foarte bune în domeniul studiat,
deschidere pentru experienþã
academicã internaþionalã ºi,

bineînþeles, cunoºtinþe avansate
de limba englezã. Aplicaþia se va
depune online ºi va conþine: scri-
soare de motivaþie ºi CV în limba
englezã, document care sã ateste
studiile (copia diplomei de licenþã
sau adeverinþã emisã de universi-
tate) ºi foaia matricolã aferentã.

În cazul în care existã, include în
aplicaþie ºi un certificat care sã
ateste nivelul de cunoaºtere al 
limbii engleze (preferabil TOEFL).
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Odatã cu venirea
primãverii, orice gospodar
care se respectã începe o
amplã acþiune de curãþenie
atât a gospodãriei cât ºi a
dependinþelor. De la aceastã
regulã nu ar trebui sã ne
abatem nici noi, cetãþenii -
care avem datoria civicã de a
face fiecare curat în dreptul
propriilor curþi, dar ºi pe
ºanþurile din faþa casei. 

Primãria Urlaþi a demarat
din aceastã lunã vaste acþiuni
de curãþenie, iar la momentul
documentãrii materialului de
faþã angajaþii din cadrul
Primãriei lucrau la igienizarea

zonei din Valea Nucetului. Pe
teren, de la primele ore ale
dimineþii i-am gãsit pe
Constantin Rob (ºeful
biroului Gospodãrire urbanã),
dar ºi pe Cristi Pîtã - din
cadrul aceluiaºi birou. 

Ulterior, la faþa locului au
ajuns Primarul Marian
Mãchiþescu ºi Viceprimarul
Stan Lazãr - care s-au
interesat îndeaproape de
stadiul acestor lucrãri
(foto).  

Aºa dupã cum am aflat
de la Dl. Primar Marian
Mãchiþescu, activitãþile efec-
tuate de cãtre lucrãtorii
Primãriei vor continua ºi în
perioada urmãtoare (curãþe-
nie, igienizare, tãierea vege-
taþiei etc), astfel încât ima-
ginea oraºului nostru sã fie
pe mãsura investiþiilor muni-
cipalitãþii locale.

Nu uitaþi, însã, cã la
aceastã campanie trebuie sã
rãspundem prezent ºi noi,
cetãþenii. Aici sunt de amintit
ºi acþiunile de curãþenie
desfãºurate constant în oraºul
nostru de cãtre voluntarii de
la Grupul de Iniþiativã
Comunitarã Urlaþi (GIC
Urlaþi), cei care se vor impli-
ca activ ºi în acest an în astfel
de lucrãri. 

Primãria a demarat lucrãrile
de curãþenie ºi igienizare 
în cartierele oraºului Urlaþi

Douã proiecte propuse de primarul Marian Mãchiþescu 
au primit finanþare de la bugetul de stat!

Facem referire la
NOUA CREªÃ ºi NOUL
PARC - care vor fi constru-
ite în cartierul
“Tineretului” (strada Mihai
Viteazu) ºi care au primit
de la bugetul de stat suma
de 20.489.076,94 lei. 

Finanþarea a fost acor-
datã de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Administraþiei
prin ministrul Cseke Attila.
Proiectele vor fi finanþate

prin Programul Operaþional
Regional (POR) 2014-2020. 

De menþionat este faptul
cã de noua creºã din Urlaþi
vor beneficia un numãr de
45 de copii. 

În total au fost sem-
nate un numãr de 17 noi
contracte de finanþare în
sumã de 99.333.622,08 lei ºi
care au ca beneficiari
unitãþi administrativ-teritori-
ale ºi întreprinderi mici ºi
mijlocii din România. 

Totodatã, 14 firme vor

beneficia de fonduri pentru

promovarea spiritului antre-

prenorial, prin extinderea ºi

diversificarea activitãþii,

pentru sprijinirea creãrii ºi

extinderea capacitãþilor

avansate de producþie ºi

dezvoltarea serviciilor, pre-

cum ºi pentru achiziþia de

aparate ºi echipamente per-

formante. 

Luna februarie a adus o veste importantã pentru
autoritãþile publice din Urlaþi. Astfel, douã dintre
proiectele propuse de cãtre primarul Marian
Mãchiþescu au fost aprobate ºi vor fi finanþate de la
bugetul de stat.
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Liceul “Brâncoveanu Vodã” se pregãteºte 
pentru simulãrile naþionale 

Începutul semestrului II 
s-a desfãºurat în condiþii optime
procesului instructiv-educativ,
respectând toate normele 
sanitare impuse de lege. 

Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” funcþioneazã în scenariul
Verde, bucurându-se de un efectiv
de 1205 elevi în 4 cicluri: primar,
gimnazial, liceal ºi profesional. 

“Liceul a primit de la Ministerul
Educaþiei Naþionale un numãr de 617
tablete. De acestea beneficiazã toþi
elevii care au solicitat acest lucru,
pentru ca orele online sã se
desfãºoare în condþii normale. De
asemenea, liceului nostru i-a fost
repartizat un profesor de sprijin, în
vreme ce Dl. Primar Marian
Mãchiþescu a susþinut lucrarea de
reabilitare a instalaþiei termice a unui
corp de clãdire aparþinând instituþiei
noastre. De asemenea, în parteneriat
cu Consiliul Judeþean Prahova, am
obþinut dezinfectanþii necesari întoar-
cerii elevilor la ºcoalã”, ne-a
declarat Doamna Mãdãlina Lefter -
directorul Liceului Teoretic “Brân-
coveanu Vodã” Urlaþi. 

Între timp, elevii liceului s-au
despãrþit de douã dintre cele mai va-
loroase profesoare - care s-au pen-
sionat. Este vorba despre doamnele
Viorica Obadã ºi Cristina Iliescu -
cãrora conducerea liceului le
mulþumeºte, pe aceastã cale, pentru
dãruire, devotament ºi performanþã! 

Pentru cã este perioada vaccinãrii,
sã spunem cã din cadrul Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodã” s-au
vaccinat aproximativ 50 de angajaþi
din totalul de 80, inclusiv doamna
director Mãdãlina Lefter - de la care
am mai aflat cã  liceul pe care îl con-
duce se pregãteºte pentru simulãrile
naþionale.

Simulãrile examenelor
naþionale se vor organiza, dupã
cum urmeazã:

A. Simularea Evaluãrii Naþio-
nale pentru elevii clasei a 8-a

29 martie 2021: Limba ºi literatura
Românã  

30 martie 2021: Matematicã
31 martie 2021: Limba ºi literatura

maternã (pentru elevii aparþinând
minoritãþilor naþionale care au

urmat cursurile gimnaziale în limba
maternã)

B. Simularea examenului naþio-
nal de Bacalaureat pentru elevii
claselor a 12-a ºi a 13-a

22 martie 2021: Limba ºi literatura
Românã - proba E.a)

23 martie 2021: proba obligatorie a

profilului - proba E.c)

24 martie 2021: proba la alegere a

profilului ºi specializãrii - proba E.d)

25 martie 2021: Limba ºi literatura

maternã - proba E.b)

Un proiect iniþiat de elevii
Liceului Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi a fost finalizat cu
succes în aceastã lunã. 

Proiectul face parte din moder-
nizarea bibliotecii liceului - una
multifuncþionalã ºi care se vrea
destinatã în special activitãþilor
extraºcolare ale cluburilor de
teatru,  roboticã, vorbit în public ºi
voluntariat. 

Proiectul în cauzã nu ar fi fost
posibil fãrã finanþarea acordatã de
cãtre firma Oltina din localitate. 

“Mulþumim, domnule Cosmin
Olteanu, pentru implicarea

dumneavoastrã! De acum, spaþi-
ul serveºte elevilor de excelenþã
care se pot pregãti ºi în afara
orelor, Consiliului Elevilor, tru-
pei de teatru a liceului ºi 
tuturor activitãþilor educative”,
se aratã într-o postare pe site-ul
oficial al Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” - Urlaþi.

Toþi cei implicaþi în acest
proiect îºi doresc ca cititul ºi
activitãþile extraºcolare sã de-
vinã favoritele elevilor ºi sã îi
ducã pe aceºtia pe culmile per-
formanþei ºi ale succesului. 

Un nou proiect finalizat cu succes 
la Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” 
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Un consilier local ºi-a donat indemnizaþia 

pentru promovarea turismului din zona Urlaþi
Luna ianuarie a fost o lunã

încãrcatã de idei ºi propuneri 
venite din partea mai multor con-
silieri locali.

Cu toþii au un crez comun - de a
aduce plus valoare comunitãþii noas-
tre. Stabilindu-ºi ca obiectiv creºterea
calitãþii vieþii locuitorilor oraºului
Urlaþi, dar ºi valorificarea la maximum
a potenþianului zonei, unul dintre con-
silieri a oferit un exemplu demn de
urmat de toþi cei cãrora le pasã de
oraºul nostru. 

Astfel, Alin Alexadrescu a decis sã
direcþioneze integral indemnizaþia de
consilier local aferentã lunilor noiem-

brie ºi decembrie 2020 în vederea
confecþionãrii ºi amplasãrii a 3 panouri
de informare turisticã. 

“Proiectul are ca scop sporirea
vizibilitãþii ºi promovarea
punctelor de atracþie turisticã din
localitatea noastrã, acesta fiind de
asemenea ºi punctul de plecare 
în a dezvolta oraºul în acest sens.
Pe viitor, consider cã alocarea
resurselor în aceastã direcþie este
vitalã, întrucât poate genera bani la
bugetul local daþi în buzunarul
antreprenorilor locali”, ne-a declarat
Alin Alexandrescu, care în proiectul

sãu este ajutat de alþi tineri cu iniþia-
tive precum Georgiana Mãrãºescu ºi
Alexandra Theea (conþinut digital),
Florin Veghiu (confecþii metalice ºi
protecþie anticorozivã) ºi Mihai Pap ºi
Ionuþ Breslaºu (montaj).  

Cele 3 panouri de informare 

turisticã sunt vizibile în trei 

locaþii importante din oraºul 

nostru - Parcul Central, 

Parcul Bellu ºi Intersecþie strãzilor

Tudor Vladmirescu cu 1 Mai, dar 

ºi în format digital.

Anul trecut, la Direcþia
Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Prahova
(DGASPC) s-au primit un
numãr de 825 de sesizãri
care reclamau abuzuri
asupra copiilor. Cele mai
multe dintre acestea (608)
s-au referit la neglijarea
minorilor de cãtre cei din
familie. 

Numai în luna decem-
brie 2020 au fost înregis-
trate 43 de astfel de
cazuri. Pe locul al doilea
se înscriu abuzurile fizice,
cu 109 cazuri, urmate de
abuzurile psihice - care au
implicaþii grave chiar ºi la
vârsta adultã, 55 de copii
suferind din cauza agre-
sivitãþii verbale a mem-
brilor familiei sau a
apropiaþilor lor.

Zeci de copii din
Prahova au ajuns, anul
trecut, ºi pe mâna adulþilor
care i-au exploatat prin
muncã, iar alþi doi minori
au fost victime ale traficu-
lui de persoane în 2020.
Deºi s-ar putea crede cã
minorii din mediul rural
picã victime mult mai uºor
abuzurilor, numãrul
sesizãrilor aratã cã 426 din-
tre cei 825 de copii abuzaþi
sau neglijaþi au provenit
din mediul urban, majori-
tatea fiind bãieþi. 

Peste 800 de abuzuri asupra
copiilor au fost raportate anul
trecut în Prahova

Vrei sã ieºi la pensie anul acesta? 
De ce documente ai nevoie

Casa de Pensii Prahova
a publicat un ghid cu docu-
mentele necesare pentru
întocmirea dosarului de
pensie.

Documentele necesare
înscrierii la PENSIE PENTRU

LIMITÃ DE VÂRSTÃ:
 cerere pentru înscrierea

la pensie (anexa nr. 6 la
norme);

 carnetul de muncã 
(original ºi copie);

 carnetul de muncã pen-
tru membrii CAP (original ºi
copie);

 carnetul de asigurãri
sociale pentru agricultori 
(original ºi copie);

 alte acte prevãzute de
lege privind vechimea în
muncã sau vechimea în servi-
ciu  realizatã;

 actele de stare civilã ale
solicitantului: BI/CI, certificat
de naºtere ºi de cãsãtorie (ori-
ginal ºi copie);

 livretul militar (original
ºi copie);

 diploma de absolvire a
învãþãmântului universitar
(original ºi copie) ºi adeverinþa
din care sã rezulte durata nor-
malã, perioada studiilor ºi fap-
tul cã acestea au fost urmate la
zi;

 dovada echivalãrii de
cãtre statul român a cursurilor
desfãºurate în cadrul unor
instituþii de învãþãmânt univer-
sitar din strãinãtate;

 adeverinþa privind
sporurile cu caracter perma-
nent reglementate prin lege
sau prin contractul
colectiv/individual de muncã
(original);

 adeverinþa privind
încadrarea activitãþii în fostele
grupe I ºi/sau II de muncã, în
condiþii deosebite ºi speciale,
în original (anexa nr. 12, anexa
nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

 procura specialã, pentru
mandatar (original ºi copie);

 acte pentru dovedirea 
calitãþii de beneficiar al
Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, ºi/sau al Legii
recunoºtinþei faþã de eroii-
martiri ºi luptãtorii care au
contribuit la victoria Revoluþiei
române din Decembrie 1989,
precum ºi faþã de persoanele
care ºi-au jertfit viaþa sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitoreºti anticomuniste de
la Braºov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

 alte acte întocmite
potrivit prevederilor legale
prin care se dovedesc ele-
mente necesare stabilirii drep-
turilor de pensie.
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Ministerul Educaþiei a transmis
cãtre Ministerul Sãnãtãþii un draft
de ordin care reuneºte propunerile
instituþiei privind condiþiile în care
se vor derula, din aceastã lunã,
cursurile în unitãþile de
învãþãmânt.

Proiectul include ºi o anexã în
care sunt detaliate mãsurile care tre-
buie luate la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt, pentru prevenirea
rãspândirii virusului, inclusiv proto-
coale distincte în cazul cantinelor sau
internatelor. 

Pentru pregãtirea unitãþilor de
învãþãmânt/instituþiilor
conexe/instituþiilor de învãþãmânt,
conducerile acestora au în vedere
urmãtoarele aspecte:

- organizarea ºi întreþinerea spaþi-
ilor astfel încât sã se asigure dis-
tanþarea de 1 metru. În situaþia în care
acest lucru nu se poate realiza, se va
asigura distanþarea maxim posibilã,

inclusiv prin amplasarea optimã a
mobilierului ºcolar;

- stabilirea circuitelor funcþionale;
- organizarea spaþiilor de recreere;
- evaluarea necesarului de resurse

umane;
- asigurarea materialelor de curãþe-

nie, igienã ºi dezinfecþie;
- asigurarea permanentã a unui stoc

de rezervã de materiale de protecþie
pentru elevi/studenþi ºi personal.

Cele 3 scenarii dupã care se învaþã:

SCENARIUL 1 (incidenþa cumu-
latã în ultimele 14 zile a cazurilor
din localitate mai micã sau egalã
cu 1/1000 de locuitori)

. participarea zilnicã a tuturor
preºcolarilor ºi elevilor în unitãþile de
învãþãmânt, cu respectarea ºi apli-
carea tuturor normelor de protecþie

SCENARIUL 2 (incidenþa cumu-
latã în ultimele 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mare de

1/1000 dar mai micã sau egalã cu
3/1000 de locuitori)

- participarea zilnicã, cu prezenþã
fizicã în unitãþile de învãþãmânt a
tuturor preºcolarilor ºi elevilor din
învãþãmântul primar, a elevilor din
clasele a VIII-a ºi a XII-a, a XIII-a, ºi a
celor din anii terminali din
învãþãmântul profesional ºi postliceal,
cu respectarea ºi aplicarea tuturor
normelor de protecþie

- participarea zilnicã, în sistem
online a elevilor din celelalte
clase/ani de studiu

SCENARIUL 3 (incidenþa cumu-
latã în ultimele 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mare de
3/1.000 locuitori)

- participarea zilnicã a tuturor
preºcolarilor ºi elevilor din
învãþãmântul primar

- participarea zilnicã, în sistem
online a elevilor din celelalte
clase/ani de studiu

Noi mãsuri la reînceperea ºcolii: 
MASCÃ OBLIGATORIE, DISTANÞARE, ORE DECALATE 

Ministerul de Interne a
anunþat cã pânã pe 28 fe-
bruarie se pot face
înscrieri la ºcolile MAI. 

Dosarul de candidat
trebuie completat pânã pe
10 martie 2021.

Locuri disponibil:
• 1.483 locuri spe-

cializare agent de poliþie;
• 220 locuri specializare

agent de poliþie de fron-
tierã;

• 400 locuri specializare
subofiþer de jandarmerie;

• 256 locuri specializare
subofiþer de pompieri ºi
protecþie civilã;

• 22 locuri specializare
maistru militar auto.

În afara evaluãrii
cunoºtinþelor - care va
avea loc în 27 martie,
candidaþii vor mai susþine
testarea psihologicã ºi 
proba sportivã, conform
planificãrii. 

Pentru cei care trec de

aceste etape, urmeazã 
examinarea medicalã. 

Cele mai multe locuri
sunt disponibile la  ªcoala
de Agenþi de Poliþie “Vasile
Lascãr” din Câmpina. 

Alte 300 de posturi vor fi
scoase la concurs de ªcoala
de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” din Boldeºti. 

ªcoala de Poliþie din Câmpina 
ºi cea de Pompieri din Boldeºti scot la 
concurs peste 1.500 de locuri

Apariþia unui focar de gripã
aviarã în zona Moara Domneascã
(jud. Ilfov, la un numãr de 44 de
pãsãri - gâºte ºi raþe) a pus pe jar
autoritãþile din cadrul Direcþiei
Sanitare Veterinare Prahova, care
au transmis cãtre toate primãriile
un set de afiºe ºi mãsuri cuprin-
zând informaþii despre modul în
care se manifestã boala, dar ºi sfa-
turi pentru crescãtorii de pãsãri.

“Principalele mãsuri pe care le pot
lua crescãtorii sunt sã nu mai lase ani-
malele sã meargã la luciurile de apã,
unde s-ar putea întâlni cu pãsãri sãl-
batice, ºi, pe cât posibil, sã evite ca
pãsãrile sãlbatice sã aibã acces în
zonele de hranã ºi adãpare din
gospodãrii”, a declarat Mihai
Terecoasã, directorul Direcþiei Sanitare
Veterinare - Prahova.

Informarea din partea
DSVSA Prahova:

Pentru a preveni apariþia 
unor focare de gripã aviarã la
pãsãrile domestice din gospodãriile
populaþiei, trebuie luate în regim de
urgenþã urmãtoarele mãsuri:

1. prevenirea contactului pãsãrilor
domestice cu pãsãrile sãlbatice, în
special cele de apã

2. prevenirea accesului la luciul
de apã sau alte amenajãri hidrologice
a pãsãrilor domestice 

3. hrãnirea ºi adãparea pãsãrilor
domestice se vor realiza într-o zonã
la care nu pot avea acces pãsãrile sãl-
batice 

4. se va limita numãrul de per-
soane din cadrul gospodãriei care au
acces la adãpostul pãsãrilor

5. proprietarii de pãsãri au obli-
gaþia sã permitã medicului veterinar

oficial accesul în gospodãrie, cu
scopul de a verifica starea de sãnã-
tate a pãsãrilor ºi sã îl sprijine în
efectuarea operaþiunilor sanitare 
veterinare 

6. în situaþia în care sunt depistate
pãsãri cu semne clinice de boalã sau
pãsãri moarte, se va anunþa de
urgenþã medicul veterinar concesio-
nar, ºi pânã la sosirea acestuia pro-
prietarul este obligat sã izoleze
pãsãrile bolnave, sã pãstreze cada-
vrele, carnea, organele sau alte pro-
duse rezultate de la pãsãrile tãiate de
necesitate, fiind interzisã înstrãinarea
sau comercializarea acestora. 

Orice modificare apãrutã în
starea de sãnãtate a pãsãrilor se
va anunþa de urgenþã la Primãria
oraºului Urlaþi ºi la DSVSA
Prahova, la numãrul de telefon
0244.571751. 

În cazul în care un elev prezintã
simptome de COVID-19 sau este con-
tact direct al unor colegi confirmaþi cu
simptome, acesta trebuie supus testu-
lui antigen, de cãtre medicul ºcolii.
Însã, testul va avea loc numai cu acor-
dul pãrinþilor, tutorelui care vor com-
pleta ºi semna un formular de expri-
mare a consimþãmântului. 

Aceste teste rapide vor putea fi
folosite ºi în situaþia cadrelor didac-
tice ºi nedidactice, dacã au simptome
sau au luat contact cu o persoanã
confirmatã pozitiv cu coronavirus.

Concret, în cazul în care un elev
are o temperaturã de peste 37,3 grade
C sau simptome specifice acestei in-
fecþii, trebuie anunþat medicul ºcolii.
Apoi, elevul este condus în izolator ºi
se verificã existenþa acordului pã-
rinþilor, tutorelui pentru testarea
rapidã. 

Dacã da, se face testarea ºi, indife-
rent de rezultatul obþinut, se anunþã
imediat pãrinþii, pentru a prelua ele-
vul din spaþiul de izolare. Ulterior,
pãrinþii vor trebui sã anunþe medicul
de familie ºi sã urmeze tratamentul
prescris de acesta. În cazul cadrelor
didactice sau nedidactice cu simp-
tome de COVID-19, acestea sunt, la
rându-le, conduse în acelaºi spaþiu de
izolare ºi, dacã îºi dau acordul, pot fi
supuse testelor rapide de cãtre perso-
nalul medical al unitãþii de învãþãmânt.  

Acest formular nu este obligato-
riu, ºi poate fi completat oricând de
cãtre pãrinþi. Elevii ai cãror pãrinþi nu
completeazã acest document, nu vor
fi testaþi la ºcoalã. Cei care dezvoltã
simptome în timpul orelor vor fi duºi
într-o încãpere special amenajatã în
incinta ºcolii, pânã la preluarea lor de
cãtre pãrinþi. 

Formularul de consimþãmânt 
pentru testarea elevilor cu
simptome de COVID- 19

Focar 
de gripã 
aviarã 

confirmat 
în Ilfov!

DSV Prahova reacþioneazã: Mãsuri pentru a preveni apariþia 
focarelor de gripã aviarã la pãsãrile domestice din gospodãriile populaþiei



GAZETA de URLAÞI7

Când începe Postul
Paºtelui anul acesta?

Postul Paºtelui are
loc înaintea Învierii
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos ºi este
cel mai lung ºi mai
aspru dintre toate
cele patru posturi
importante. Postul
dureazã patruzeci de
zile, la care se adaugã
sãptãmâna Patimilor.

Duminicã, 7 martie
2021, este lãsata secu-
lui de carne (Duminica
Înfricoºãtoarei Jude-
cãþi). Timp de încã o
sãptãmânã, creºtinii
mai au voie sã con-
sume brânzã.

Duminicã, 14 martie
2021, este lãsata secu-
lui de brânzã
(Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai).

Postul Sfintelor
Paºti în acest an va fi
în perioada 15 martie
– 01 mai. 

Zilele în care se dã
dezlegare la peºte sunt
25 martie (Buna
Vestire) ºi duminicã, 25
aprilie (Intrarea
Domnului în Ierusalim –
Floriile).

În anul 2021,
Paºtele ortodox picã
pe 2 mai, în timp ce
Paºtele catolic picã pe
4 aprilie.

Statul suportã cheltuielile cu creºa sau grãdiniþa,
prin intermediul angajatorului

Dacã aveþi copii cu vârste
pânã în 6 ani, puteþi sã îi
cereþi angajatorului sã
suporte cheltuielile cu creºa
sau grãdiniþa.

Puteþi primi, astfel, pânã la
1.500 de lei pe lunã. Mai
departe, firmele care decid sã îi
sprijine pe pãrinþi vor putea sã-ºi
scadã aceastã cheltuialã din
impozitele plãtite statului.

Mãsura se aplicã de anul
acesta, atât în cazul copiilor care
merg la stat, cât ºi la privat. De la
începutul acestui an, angajaþii le
pot cere patronilor sã-i ajute cu
cheltuielile pe care le au cu
creºa sau grãdiniþa - privatã sau
de stat. 

Limita de cheltuieli este
de 1.500 de lei, pe lunã, pen-
tru un copil cu vârsta de sub
6 ani. În practicã, totul ar trebui
sã decurgã simplu: pãrinþii
plãtesc taxa de grãdiniþã sau
creºã, iar apoi vin cu dovada
plãþii la angajator. 

Legea nu impune limite în
privinþa veniturilor pe care le
au pãrinþii. Pe de altã parte,
angajatorul nu pierde nimic
pentru cã i se reduce din
impozitul pe care îl are de plãtit
cãtre stat. 

Sunt însã condiþii impuse
firmelor care vor sã ofere
aceastã facilitate, astfel: 

angajatorul trebuie sã fie la
zi cu plata taxelor cãtre stat ºi,
totodatã, sã se asigure cã

respectiva creºã sau grãdiniþã
este autorizatã de Ministerul
Educaþiei. 

Angajatorul este cel care
decide dacã oferã sau nu
aceastã facilitate. 

Cei cu vârsta de pânã în
40 de ani, din amintirile 
familiei, documente ºi iatã
din fotografii sã ia aminte
sã nu se mai întâmple asta
niciodatã. Ni se dãdeau ali-
mente cu raþia (vezi cartela).

Nu se putea cumpãra
nimic fãrã aºteptãri la cozi
interminabile, de multe ori
fãrã rezultat. Magazinele
alimentare erau neapro-
vizionate, se vindea marfa
direct din maºinile aducã-
toare. 

La toate magazinele ali-
mentare se stãtea în aºtep-
tare la coadã pe scaune, pe

jos, punând sacoºele sau
copiii sã „þinã rând”. Elena
Ceauºescu îi numea pe cei
ce aºteptau ore în ºir la
uºile magazinelor
alimentare - viermi.

Sunt multe de spus, dar
cel mai important este ca
din educaþia copiilor în
familie ºi la ºcoalã sã nu
lipseascã istoria adevãratã
a vieþii trãite.

Sã nu uitãm cã pânã în
1990 istoria þãrii noastre a
fost mãsluitã, în dorinþa de
îndoctrinare cu perceptele
comuniste.

ISTORIA PRIN FOTOGRAFII

FLORENTIN TINCA

România, þarã bogatã, a trãit 
o perioadã a umilinþei omului de
rând fãrã precedent, mai ales între
1980-1989. 
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Noua Piaþã Centralã din Urlaþi
începe sã prindã contur

Pânã în varã, unul dintre
proiectele de suflet - propuse
de cãtre Primarul Marian
Mãchiþescu, ar trebui sã fie
gata. Facem referire aici la
noua Piaþã Centralã din
Urlaþi - una modernã ºi
multifuncþionalã. 

Proiectul noii pieþe include,
printre altele, amenajarea de
spaþii bine delimitate pentru
comercializarea diferitelor pro-
duse agro-alimentare, un loc
special pentru comercializarea

de peºte, dar ºi gru-
puri sanitare mo-
derne. 

De asemenea, aceste lucrãri
au în vedere ºi o parcare mo-
dernã, dar ºi montarea unor
perdele de aer cald ºi rece (în
funcþie de anotimp). 

Intitulat “Modernizare ºi
amenajare Piaþa Centralã
Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova” , proiectul este rea-
lizat de cãtre firma câºtigãtoare
a licitaþiei de execuþie - SC
Fraicom SRL. Valoarea totalã a
investiþiei este de 1.293.482,12
lei (cu TVA) ºi va fi inauguratã
la cele mai înalte standarde. 

Lucrãrile sunt în plinã
desfãºurare (foto) ºi se 
executã conform autorizaþiei
nr. 119 din 22.12.2020, 
cu termen de finalizare

luna iulie 2021. 

Asociaþia “Din Suflet cu Dragoste
de Copii” continuã campania de
ajutorare a familiilor nevoiaºe.
Astfel, asociaþia ºi-a propus ca în
fiecare lunã sã ajute un numãr de
50 de familii cu probleme, din zonã,
cu alimente, încãlþãminte, haine,
jucãrii pentru copii, electronice,
electrocasnice sau mobilier. 

“Împreunã reuºim!” se numeºte
campania care are ca scop oferirea
unui ajutor constant copiilor mai puþin
norocoºi, care se confruntã cu o serie
de probleme - lipsa curentului electric,
fãrã tablete sau calculatoare, fãrã hãi-
nuþe, încãlþãminte ºi alimente. 

“Donaþiile se primesc, de prefe-
rat, sub formã de alimente amba-
late corespunzãtor, dulciuri, prãji-
turi etc, iar din donaþiile în bani se
vor cumpãra doar alimente.
Donaþiile pot fi sub formã de haine,
încalþãminte, jucãrii, în urmã-
toarele condiþii: NOI sau igienizate
corespunzãtor!”, se aratã în textul
publicat de cei de la Asociaþia “Din
Suflet cu Dragoste de Copii”.

Un pachet-donaþie ar putea arãta
astfel: 1kg zahãr, 1kg orez, 1kg
fãinã, 1kg mãlai, 1L ulei, 1L lapte,
paste fãinoase, ouã, caºcaval/
brânzã (vid), mezeluri (vid), bulion
roºii, cartofi, ceapã, dulciuri, prãji-
turi, suc, ciocolatã etc. 

Pentru fiecare pachet, Asociaþia
“Din Suflet cu Dragoste de Copii”
doneazã din fonduri proprii 50 mãºti
medicale de protecþie pentru copii, 
50 mãºti medicale de protecþie pentru
adulþi ºi 5 buc gel dezinfectant - 200 ml.
Asociaþia îºi propune ca în fiecare lunã,
prin intermediul acestei campanii, sã se
realizeze un coº minim de 200 lei/familie. 

În ultimele 3 zile ale fiecãrei luni
calendaristice, reprezentanþii asocia-
þiei vor merge împreunã cu voluntarii

ºi donatorii la familiile care vor fi aju-
tate. Donaþiile în bani, din care se vor
cumpãra alimente, se pot face în con-
turile Asociaþiei “Din Suflet cu Dragos-
te de Copii” deschise la Banca
Transilvania: RO70BTRLRON-
CRT0437490901 ºi RO20BTRLEUR-
CRT0437490901, sau prin metoda
PayPal la adresa ttps://www.paypal.me
/Cudragostedecopii. Asociaþia nu
reþine comision din sponsorizãri sau
donaþii în bani ºi nu avem salarii sau
alte forme de venit din aceastã activi-
tate, atât membrii fondatori cât ºi vo-
luntarii/terþe persoane”, se mai aratã în
comunicatul asociaþiei, al cãrei
reprezentant poate fi contactat la tel.
0752244338 sau la adresa de mail: 
cudragostedecopii@gmail.com.

“Împreunã reuºim!”, campanie de ajutorare
pentru 50 de familii nevoiaºe

Starea de alertã,
prelungitã 

cu încã 30 de zile,
din 12 februarie

Dat fiind contextul epidemiologic
actual, guvernul a decis prelungirea cu
încã 30 de zile a stãrii de alertã, din 12
februarie, pe întreg teritoriul þãrii. 

Totodatã, vor fi menþinute  mãsurile
restrictive deja cunoscute, pentru pre-
venirea ºi combaterea efectelor pan-
demiei.

Pe de altã parte, guvernul a anunþat cã
are în vedere utilizarea unei noi formule
de calcul a incidenþei cumulate, în ultimele
14 zile, a cazurilor de infectare cu coro-
navirus la nivelul localitãþilor, incluzându-
se ºi focarele (din spitale, cãmine cu
bãtrâni asistaþi º.a.). Aceastã nouã formulã
se va aplica, însã, de la sfârºitul lunii 
în curs. 

“Noua formulã este doar o modifi-
care pur statisticã, pentru a avea infor-
maþia aproape de realitate. Este o for-
mulã pe care o folosesc toate þãrile din
UE, deci nu este nimic ce ar putea sã
ne îngrijoreze”, au declarat surse
guvernamentale.
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