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 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 ORAªULUI

URLAÞI 

0244/27.14.29 (centrala)

Telefoane Utile 

Inspector,
Diana SERSEA

1. Hotãrârea nr. 22
/22.04.2021 privind
alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada
aprilie, mai, iunie 2021 -
doamna Anastase Maria.

2. Hotãrârea nr. 23
/22.04.2021 privind apro-
barea propunerii bugetu-
lui general  al unitãþii
administrativ-teritoriale
pe anul 2021 ºi estimãri
pentru anii 2022-2024.

3. Hotãrârea nr. 24
/22.04.2021 privind apro-
barea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didac-
tice din Grãdiniþa cu
Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi,
pentru luna februarie
2021.

4. Hotãrârea nr. 25
/22.04.2021 privind apro-

barea plãþii burselor de
merit, de studiu ºi sociale
pentru elevii din cadrul
ªcolii Gimnaziale „Cãnuþã
Ionescu” Oraºul Urlaþi,
pentru semestrul II al
anului ºcolar 2020-2021.

5. Hotãrârea nr. 26
/22.04.2021 privind apro-
barea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didac-
tice din ªcoala
Gimnazialã „Cãnuþã
Ionescu”, Oraºul Urlaþi,
pentru lunile decembrie
2020, ianuarie 2021 ºi 
februarie 2021.

6. Hotãrârea nr. 27
/22.04.2021 pentru modifi-
carea Regulamentului de
organizare ºi  funcþionare
a Clubului Sportiv
“Unirea Urlaþi”.

7. Hotãrârea nr. 28
/22.04.2021 privind apro-
barea plãþii burselor de
merit, de studiu ºi sociale

pentru elevii din cadrul
Liceului Teoretic
„Brâncoveanu Vodã”
Oraºul Urlaþi, pentru
semestrul II al anului
ºcolar 2020-2021.

8. Hotãrârea nr. 29
/22.04.2021 privind acor-
darea unui mandat spe-
cial domnului Mãchiþescu
Marian, reprezentantul
localitãþii Urlaþi, jud.
Prahova, în Asociaþia de
Dezvoltare Interco-
munitarã „Parteneriatul

pentru Managementul
Apei Prahova”.

9. Hotãrârea nr. 30
/22.04.2021 pentru modifi-
carea Hotãrârii Consiliului
Local Urlaþi nr. 21 /
29.03.2021 privind aproba-
rea asocierii Oraºului Urlaþi
cu Judeþul Prahova, în ve-
derea realizãrii documen-
taþiilor tehnico-economice
pentru investiþia „Extindere
reþea distribuþie gaze natu-
rale în unele localitãþi din
Judeþul Prahova”.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi
în ºedinþa ordinarã din 22 aprilie 2021:

Str. 23 August nr. 9, 
Urlaþi cod 106300

jud. PRAHOVA
Email:

primaria_urlati@yahoo.com

18 mai 2021 – Ziua internaþionalã a muzeelor
Gabriela NICOLAU, Muzeograf

Sãrbãtoritã ºi la Muzeul Conacul Bellu, cu acest prilej tema
aleasã a fost „Piese rare de mobilier din colecþia muzeului

Conacul Bellu”. 
Dorinþa a fost de a prezenta publicului piese
rare de mobilier vechi, ce reunesc epoci, 

stiluri ºi origini diferite, pentru a
descoperi toate valorile tezaurizate în
aceastã
colecþie.  

La patruzeci de zile
dupã Înviere, în timp ce
îi binecuvânta pe
ucenicii Sãi, Hristos s-a
înãlþat la Cer, luându-ºi
locul de-a dreapta
Tatãlui. 

Este ultima zi când
credincioºii se salutã cu 
„Hristos a Înviat!“. De alt-
fel, în aceastã zi oamenii
spun „Hristos s-a Înãlþat!“
ºi rãspund „Adevãrat s-a
Înãlþat!“.

În iconomia mântuirii
neamului omenesc Înãl-
þarea la cer a Domnului
ocupã un loc important
ºi împreunã cu Învierea
ºi cu Pogorârea Sf. Duh
formeazã triada de eveni-
mente care pecetluiesc
lucrarea divinã a Mân-
tuitorului Hristos.

În popor existã cre-
dinþa cã odatã cu
Înãlþarea Domnului, se
înalþã ºi sufletele celor
adormiþi de la Sãp-
tãmâna Luminatã
încoace. Sufletele care
rãtãceau, deveneau
strigoi ºi provocau nea-
junsuri oamenilor ºi
animalelor.

De Înãlþarea
Domnului 
se serbeazã ºi
ZIUA EROILOR 

Ziua Înãlþãrii este în
tradiþia poporului nostru
ºi o „zi a eroilor“, sã fie
ºi un prilej de rememo-
rare a faptelor de glorie
ºi a jertfei înaintaºilor
noºtri ºi de a cinsti ºi
pomeni din neam în
neam faptele nepieri-
toare ale sfinþilor noºtri
înaintaºi. 

Încã din 1920, prin
Decretul-lege nr. 1693/4
mai 1920, s-a stabilit ca
aceasta sã fie sãrbã-
toritã în fiecare an cu
prilejul zilei Înãlþãrii
Domnului. În aceasta zi,
dupã Sfânta Liturghie,
sunt oficiate slujbe de
pomenire a eroilor nea-
mului românesc în toate
catedralele, bisericile,
mânãstirile, cimitirele,
troiþele ºi monumentele
închinate acestora din
þarã ºi din strãinãtate. 

Înãlþarea Domnului 2021 
se sãrbãtoreºte joi, 10 iunie

Scaun de
rugãciune

pentru
copii,

Atelier 
european
Sec. XIX

Scaun, masã,
piedestal amplu decorate cu
piele de Cordoba,pictatã ºi bãtutã în
þinte de aramã. Stil Art Nouveau
atribuite celebrului designer Bugatti.

Masã de ceai în stil 
Art Nouveau, autor

Emile Gole 1846 
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Absolvenþii clasei a IV-a

din orice ºcoalã se pot

înscrie în clasa V-a la

Liceul Teoretic “Brânco-

veanu Vodã”, pentru anul

ºcolar urmãtor, pânã pe 

2 iunie 2021. 

Cererile vor fi semnate

de ambii pãrinþi ºi vor fi

însoþite de copia certifi-

catelor de naºtere a elevu-

lui, precum ºi de copii ale

cãrþilor de identitate ale

pãrinþilor. 

Elevii înscriºi la cl. V-a nor-
malã, cu opþional de matema-
ticã, vor susþine examen de
admitere numai în cazul în
care numãrul candidaþilor
înscriºi este mai mare decât
numãrul de locuri. 

Repartizarea elevilor la
aceastã clasã se face în
ordinea descrescãtoare a
punctajului obþinut ºi în
funcþie de opþiunile expri-

mate în cererea de înscriere
depusã la secretariatul
unitãþii, în limita numãrului
de locuri din planul de
ºcolarizare aprobat de cãtre
ISJ Prahova. Dacã pe ultima
poziþie se aflã mai mulþi elevi
cu acelaºi punctaj, toþi vor fi
declaraþi admiºi. 

Proba scrisã, pe 15 iunie. 
Structura testului la

matematicã ºi conþinutul
duratei testului 

Proba de examen este
constituitã dintr-un test cu
durata de 60 minute ºi se va
desfãºura în ziua de 15 iunie
2021. Variantele de subiecte
pentru testarea scrisã se ela-
boreazã de cãtre Comisia de
elaborare a subiectelor din
cadrul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi. 

Conþinuturile evaluate vor
fi cele prevãzute de programa
ºcolarã de clasa IV-a pentru
disciplina matematicã, pro-
gramã aprobatã prin ordinul
ministrului Nr. 5003/ 12.12.2014.

Conþinuturile tematice 
evaluabile sunt 
urmãtoarele: 

 operaþii de adunare ºi
scãdere a numerelor naturale
cu utilizarea algoritmilor de
calcul ºi a proprietãþilor

operaþii de înmulþire ºi
împãrþire cu rest a numerelor
naturale utilizând proprie-
tãþile operaþiilor ºi algoritmii
de calcul

 descoperirea, recu-
noaºterea ºi utilizarea în con-
texte variate corespondenþe
simple ºi succesiuni de obiec-
te sau numere asociate dupã
reguli date

 rezolvarea de proble-
me ºi utilizarea semnificaþiilor
operaþiilor aritmetice în rezol-
varea unor situaþii problemã

 scrierea numerelor în
baza zece 

 rezolvarea de proble-
me prin mai mult de trei
operaþii de ordine diferite

 probleme care se
rezolvã prin metoda figura-
tivã

 probleme care se
rezolvã prin metoda com-
paraþiei

 probleme care se
rezolvã prin metoda falsei
ipoteze

 metoda mersului
invers

 probleme de numãrare

Punctajele obþinute se
afiºeazã în maxim 48 de
ore 

Dacã diferenþele dintre
punctajele de la corectura
iniþialã ºi cele de la contestaþii
este mai mare cu 5 puncte,
punctajul acordat se modificã
prin creºtere sau descreºtere.
Dacã diferenþa este mai micã
de 5 puncte, atunci punctajul
iniþial nu se modificã. 

Punctajele obþinute de
cãtre elevi în urma corectãrii
lucrãrilor scrise vor fi afiºate,
în ordine descrescãtoare, cel
târziu la 48 de ore dupã
încheierea probei.

Contestaþiile se pot
depune fizic/online pe
adresa de mail a Liceului: 
liceulteoreticurlati@gmail.com 

Tentativa de copiere sau
copierea din orice sursã se va
considera fraudã ºi se impune
anularea lucrãrii ºi eliminarea
candidatului din concurs. 

De asemenea, nu se per-
mite accesul în sala de concurs
cu telefoane mobile sau cu alte
dispozitive de comunicare la
distanþã. 

Înscrieri pentru clasa a V-a la Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi 

Vânzarea pãsãrilor vii de cãtre
comercianþii ambulanþi -

interzisã în Prahova, 30 de zile
În urma focarelor de

gripã aviarã apãrute în
judeþele Mureº ºi
Harghita, conducerea
Direcþiei Sanitar-
Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor
(DSVSA) Prahova a noti-
ficat, pe data de 8 mai,
ca mãsurã de prevenþie,
comercianþii ambulanþi
cã se interzice comer-
cializarea de pãsãri vii. 

Organizarea ºi
desfãºurarea acestui
comerþ ambulant este
suspendat pentru o
perioadã de 30 de zile.
Aceastã mãsurã a fost dis-
pusã în baza deciziei
Comitetului Naþional pen-
tru Situaþii de Urgenþã-
Centrul Naþional de Com-
batere a bolilor.

DSVSA Prahova a
notificat toþi comercianþii
din judeþ cu privire la

interdicþia de comercia-
lizare a pãsãrilor vii, de
cãtre vânzãtorii ambu-
lanþi, precum ºi a
oricãror altor activitãþi de
intermediere în vederea
comercializãrii directe
cãtre crescãtorii de
pãsãri din gospodãriile
populaþiei. 

Comercializarea de
pãsãri vii va fi efectuatã
doar de cãtre fermele
comerciale autorizate, cu
pãsãri al cãror status de
sãnãtate este verificat
permanent, a declarat
directorul DSVSA
Prahova, dr Mihai
Terecoasã. 

Acesta a adãugat cã,
în momentul de faþã, la
nivelul Prahovei nu
existã niciun caz confir-
mat, precum ºi nici
vreo suspiciune de
gripã aviarã.   

Pentru prevenirea gripei aviare,Parteneriatul P&G - Primãria Urlaþi a bifat
încã un succes: 200 noi locuri de muncã!

Primarul oraºului Urlaþi, Dl.
Marian Mãchiþescu se poate
mândri din aceastã lunã cu un
nou obiectiv îndeplinit. Prin
intermediul investiþiei celor de
la P&G, care au primit sprijin
financiar ºi din partea statului
român, la Urlaþi s-au creat 200
de noi locuri de muncã! Nu tre-
buie uitat, însã, nici aportul
consistent al respectivei com-
panii la bugetul local al
oraºului Urlaþi. Dacã în anul
2004, rata ºomajului depãºea
60%, în acest moment în Urlaþi
rata ºomajului este aproape de
0%! 

Americanii de la P&G au
beneficiat de un sprijin din
partea statului român în va-
loare de 29,05 milioane de lei,
iar acum în cadrul filialei din
Urlaþi a concernului american
lucreazã peste 500 de oameni. 

În declaraþia sa, Antoine
Brun - Managing Director al
P&G pentru Europa de Sud-Est,
a mulþumit Primãriei Urlaþi pen-
tru sprijinul acordat în deschi-
derea noiii secþii - care produce
o nouã gamã de detergenþi-cap-
sule. 

“Sãrbãtorim inaugurarea
noii unitãþi de producþie, o
investiþie semnificativã în þarã.
Profilul atractiv al României,

palmaresul de succes al P&G
pe piaþa localã ºi, cel mai
important, calitatea excepþio-
nalã a oamenilor din P&G au
fãcut ca aceastã investiþie sã fie
posibilã. Dorim sã mulþumim
autoritãþilor locale, deoarece
parteneriatul nostru de succes
a dus la realizarea acestui
obiectiv. S-a demonstrat încã o
datã cã, atunci când comu-
nitãþile locale ºi companiile îºi
unesc forþele, se întâmplã
lucruri bune pentru toþi – pen-
tru oamenii pe care îi deservim
ºi pentru comunitãþile în care
trãim ºi activãm”, a declarat
Antoine Brun, Managing
Director al P&G pentru
Europa de Sud-Est.
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Poliþiºtii criminaliºti i-au bucurat de Paºte 
pe copiii de la Centrul “Sf. Stelian” din Urlaþi 

C u prilejul sãrbãtorilor Pascale,
Institutul Naþional de Criminalisticã

din cadrul Poliþiei Române - reprezentatã
de trei ofiþeri criminaliºti, a oferit
bucurie copiilor Centrului de zi “Sf.
Stelian” din cadrul Fundaþiei Bucuria
Ajutorului - Urlaþi. Darurile oferite - 
dulciuri, jucãrii, rechizite ºi hãinuþe - 

au redat zâmbetele pe chipurile pline de
emoþie ºi recunoºtinþã ale micuþilor. 
Cu toþii s-au bucurat ºi de logistica ofiþe-
rilor criminaliºti, vizitând maºinile spe-
ciale, dotate cu sirene ºi girofar. 

Imaginile surprinse nu mai au nevoie
de alte comentarii...

La mulþi ani 
tuturor copiilor 
ºi de asemenea 

tuturor pãrinþilor! 
Sã vã bucuraþi de copiii 

dumneavoastrã sãnãtoºi,
iar dragi copii, 

sã vã bucuraþi de copilãrie
ºi viaþa voastrã va fi mult

mai frumoasã!

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

În fiecare an, în prima zi de
varã  se celebreazã Ziua
Internaþionalã a Copilului, prilej
de a sãrbãtorii cea mai frumoasã
perioadã din viaþa fiecãrui om –
copilãria, de a oferi sprijin copi-
ilor, de a aprecia ºi iubi copiii ºi
de a promova bunãstarea din
toatã lumea.

1 iunie este una dintre cele
mai fericite zile din an pentru cei

mai mici dintre noi. Copiii sunt
sãrbãtoriþi pe data de 1 IUNIE,
primesc cadouri ºi au parte
numai de bucurii. 

Ziua copilului a fost menþio-
natã pentru prima datã la Geneva
la Conferinþa Mondialã pentru
Protejarea ºi Bunãstarea Copiilor
în august 1925. 

În România, 1 iunie a fost sãr-
bãtorit prima oarã în anul 1950.  

1 IUNIE înseamnã în lume
marcarea celei mai frumoase
perioade din viaþa unui om.

Copilãria - o lume plinã de luminã ºi armonie 

MARIAN MÃCHIÞESCU, 
Primarul Oraºului Urlaþi 
alãturi de Viceprimarul 

LAZÃR STAN ºi CONSILIUL LOCAL
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Lucrãri de amenajare parcare ºi curte interioarã 
la Casa de Culturã din Urlaþi

Încet, dar sigur, proiectele propuse
ºi votate în cadrul ºedinþelor
Consiliului Local încep sã prindã con-
tur. Iar de data asta facem referire la
Casa de Culturã din Urlaþi. Dupã un
amplu proces de modernizare,

consolidare ºi dotare (despre care am
informat la momentul respectiv), prin
accesarea “Programului prioritar
naþional pentru construirea de sedii
pentru aºezãminte culturale în
localitãþile unde nu existã aseme-
nea instituþii, precum ºi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea
ºi finalizarea lucrãrilor de 
construcþie a aºezãmintelor cultu-

rale de drept public din mediul
rural ºi mic urban”, instituþia de cul-
turã din oraºul nostru parcurge acum o
altã etapã - ºi anume, lucrãri de amena-
jare parcare ºi curte interioarã, care au
demarat la începutul acestei luni.
Proiectul se executã conform progra-
mului “Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale ºi dotarea
aºezãmintelor culturale din mediul

mic urban” - implementat de cãtre
Compania Naþionalã de Investiþii
“C.N.I. – S.A.” 

Lucrãrile de modernizare, reabi-
litare ºi dotare a Casei de Culturã din
Urlaþi, despre care am scris ºi noi la
momentul respectiv, au fost finalizate
în septembrie 2020. Cu detalii despre
noul proiect vom reveni într-unul din
numerele viitoare ale ziarului nostru.

Primarul Marian
Mãchiþescu a salvat sãnãtatea
a peste 60.000 de oameni
de pe Valea
Cricovului prin
redeschiderea
Spitalului
Orãºenesc
Urlaþi. Tot
prin grija
ºi impli-
carea
domniei
sale au
demarat ºi
lucrãrile la
noul centru de
recuperare a
Spitalului Orãºenesc. 

“Consolidare, Reabilitare,
Modernizare, Extindere ºi
Dotare Secþia Recuperare
Medicalã Neuromotorie,
Reumatologicã ºi Post-
Traumaticã a Spitalului
Orãºenesc Urlaþi” se numeºte

proiectul care presupune
reabilitarea ºi extinderea
clãdirilor de la fosta materni-
tate din oraº. Cu o valoare
estimatã la 3,6 milioane de
euro, centrul de fizioterapie
urmeazã sã deserveascã atât
locuitorii din Urlaþi, cât ºi din

zonele apropiate. La fosta
maternitate din oraº este
mult de muncã, dovadã ºi
ultimele cadre surprinse 
într-o zi ploioasã (foto), dar
cel mai important este cã
lucrãrile continuã dupã 
planul stabilit. 

Se lucreazã din greu la noua “bijuterie”
a Spitalului Orãºenesc Urlaþi - centrul
de Recuperare medicalã ºi Fizioterapie

La centrul de vaccinare 
din Urlaþi vã puteþi prezenta
fãrã programare, doar 
cu buletinul

România a atins în
aceastã lunã pragul de
3,5 milioane de per-
soane vaccinate anti-
Covid. De la debutul
campaniei de imunizare,
în þara noastrã au fost
administrate 6 milioane
de doze. 

Datele au fost fãcute
publice de cãtre secre-
tarul de stat în Ministerul
Sãnãtãþii, Andrei Baciu.
Acesta a atras atenþia cã,
pentru a putea reveni la
viaþa de dinaintea pan-
demiei, campania de 
vaccinare la nivel naþional
trebuie sã continue în
acelaºi ritm. 

Primãria Urlaþi face
apel cãtre locuitorii care
încã nu s-au vaccinat, cã
de-acum pot face asta fãrã
programare, prezentând
doar buletinul sau cartea
de identitate. 

Procedura este foarte
simplã ºi nu implicã un
timp mare de aºteptare. 

În Urlaþi, centrul de
vaccinare funcþioneazã în
cadrul Casei de Culturã -
unde se vaccineazã cu
serul Pfizer. 

“Numai împreunã
putem ajunge la acel 
target care ne va per-
mite sã renunþãm la
restricþii, la mascã ºi sã
ne continuãm viaþa.
Oamenii trebuie sã înþe-
leagã cã numai aºa vom
putea reveni la viaþa
normalã, de dinaintea
pandemiei”, a transmis
Viceprimarul Stan Lazãr. 
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Aºa dupã cum ºtiþi, pe
raza oraºului Urlaþi s-a petre-
cut de curând un accident
grav, un motociclist de 25 de
ani decedând în urma unei
manevre greºite de depãºire
ºi pe fondul unei viteze
mãrite. Având în vedere
acest incident nefericit, dar
ºi alte evenimente rutiere cu
implicaþii grave, Poliþia Urlaþi
are o serie de recomandãri
pentru evitarea unor astfel
de situaþii nedorite.

Astfel, participanþii la trafic
sunt sfãtuiþi sã adapteze perma-
nent viteza de rulare la condiþi-
ile de drum ºi de trafic, iar
dacã partea carosabilã este
umedã sau drumul este din pia-
trã cubicã, trebuie sã 
circule cu viteza redusã. Este
recomandat ºi ca luminile de
întâlnire sã fie aprinse ziua pe
toate categoriile de drumuri. 

Poliþia Urlaþi recomandã
conducãtorilor auto sã
adopte o manierã prudentã
de conducere, fãrã bruscarea
comenzilor vehiculelelor, sã
efectueze fiecare manevrã doar
dupã o temeinicã asigurare ºi
sã evite efectuarea depãºirilor
care, în condiþiile unui trafic
rutier aglomerat ºi a vremii
nefavorabile, se dovedesc a fi
extrem de periculoase. 

De asemenea, pentru un
plus de siguranþã, se impune ºi
mãrirea distanþei în mers
între vehicule, mai ales în
condiþiile unui carosabil umed
sau când se circulã în coloanã. 

Alcoolul este o altã 
problemã cu care poliþiºtii se
confruntã tot mai des în ultima
vreme. Pe lângã posibilitatea
producerii unui accident rutier,
ºoferii care conduc sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice tre-
buie sã ºtie cã riscã ºi
închisoarea de la 1 la 5 ani,
aceasta fiind sancþiunea pre-
vãzutã de lege pentru cei
depistaþi în trafic cu o îmbibaþie
alcoolicã de peste 0,8 g/l alcool
pur în sânge. De asemenea, pe
timpul cercetãrii permisul este
reþinut fãrã drept de circulaþie.

ªi pietonilor li se reco-
mandã sã-ºi sporeascã atenþia,
sã evite pe cât posibil folosirea
pãrþii carosabile, mai ales dupã
lãsarea întunericului ºi în
condiþii de vizibilitate redusã,
sã se asigure temeinic înaintea
traversãrii drumurilor ºi sã pro-
cedeze la efectuarea acesteia
numai dupã ce sunt siguri cã se
poate face în condiþii de sigu-
ranþã.

Noi mãsuri pentru protecþia
românilor care vor sã lucreze
în strãinãtate
Încheierea contractelor de

mediere în formã scrisã ºi asigu-
rarea  redactãrii contractului indivi-
dual de muncã atât în limba statului
în care se aflã stabilit sau îºi desfã-
ºoarã activitatea angajatorul, cât ºi
în limba românã;

 Medierea cetãþenilor români
în vederea angajãrii în strãinãtate,
fãrã  perceperea de comisioane,
taxe sau tarife;

 Pentru evitarea situaþiilor în
care lucrãtorilor români nu li se
permite intrarea în statul de desti-
naþie, agenþii ºi furnizorii de servicii
amintiþi trebuie sã se asigure, anteri-
or deplasãrii, cã aceºtia deþin in-
formaþiile ºi documentele necesare
angajãrii;

 Pentru grupurile mai mari de
10 persoane, transportul va fi asigu-
rat de cãtre firme autorizate de
transport internaþional de persoane. 

 Înmânarea contractului lucrã-
torilor români anterior plecãrii aces-
tora din þarã;

 Situaþia contractelor de

mediere încheiate, precum  ºi cea a

persoanelor angajate în strãinãtate

va fi transmisã, lunar, la ITM-urile

din România. În cazul nerespectãrii

obligaþiilor menþionate, agenþii ºi

furnizorii de plasare a forþei de

muncã în diverse state ale UE riscã

sancþiuni contravenþionale cuprinse

între 5.000 - 30.000 de lei.  

Stop accidentelor! 
Sfaturi utile ale Poliþiei Urlaþi 

Activitatea ºcolarã din cadrul
Liceului Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” este, începând din 10 mai,
în “scenariul 2” - având rata de
infectare la nivelul oraºului de
1,20. 

Astfel, elevii învãþãmântului pri-
mar ºi cei din clasele terminale
participã fizic la ore, iar toþi ceilalþi
în sistem online. Situaþia se poate
modifica, însã, în funcþie de
evoluþia epidemiologicã la nivel
local.

Conducerea liceului a luat toate
mãsurile necesare întoarcerii
elevilor la ºcoalã, respectându-se
Ordinul comun al Ministerului
Educaþiei ºi al Ministerului
Sãnãtãþii.

Pentru ca activitatea sã conti-
nue în condiþii optime, este nevoie
însã de sprijinul constant al tuturor
celor implicaþi, fie cã e vorba de
elevi, profesori sau pãrinþi. De
menþionat este cã orarul rãmâne
neschimbat, la fel ºi durata orelor
de curs ºi a pauzelor. De asemenea,
purtarea mãºtii este obligatorie!

“Solidaritatea, bunãvoinþa,
interesul pentru propria educaþie/-
formare ies la ivealã mai mult ca
niciodatã în aceste vremuri greu
încercate. Mulþumim tuturor
celor care ne sunt alãturi!
Educaþia continuã! Împreunã
vom reuºi!”, se scrie într-o postare
pe pagina de facebook a Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi. 

Liceul “Brâncoveanu Vodã” - 
în scenariul 2 de învãþãmânt

q

EURO 2020 se apropie
cu paºi repezi!

A rãmas mai puþin de
o lunã pânã la deschi-
derea EURO 2020, Turne-
ul Final al Campionatului
European de Fotbal la
care Bucureºtiul va gãz-
dui, precum se ºtie, patru
partide interesante - trei
din grupa C ºi o optime
de finalã! 

Arena Naþionalã gãz-
duieºte urmãtoarele
meciuri:

GRUPA C

 DUMINICÃ, 
13 IUNIE, ora 19.00:
Austria - Macedonia de
Nord
 JOI, 17 IUNIE, 
ora 16.00: Ucraina-
Macedonia de Nord
 LUNI, 21 IUNIE, 
ora 19.00: 
Ucraina - Austria

OPTIME DE FINALÃ
Luni, 28 iunie, 
ora 22.00: 1F-3A/B/C

Meciurile EURO 2020,
de la Bucureºti, se vor
desfãºura cu prezenþa
unui numãr de 13.000 de
spectatori în tribune,
români ºi strãini, repre-
zentând 25% din capaci-
tatea totalã a Arenei Na-
þionale. Pentru preveni-
rea infectãrii cu Covid-19,
fiecare spectator va fi tes-
tat ºi/sau verificat în ziua
meciului ºi va ocupa
locul indicat pe bilet.

Între timp, nereuºind,
nici de aceastã datã, sã
se califice la un turneu
final al unei asemenea
competiþie de anvergurã,
tricolorii selecþionerului
Mirel Rãdoi sunt nevoiþi
sã se mulþumeascã cu
disputarea a douã par-
tide amicale. Întâlnirile
cu Georgia, acasã, pe 2
iunie (gazdã fiind sta-
dionul “Ilie Oanã” din
Ploieºti), iar pe 6 iunie,
în deplasare, cu Anglia,
de la Middlesbrough. 
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FLORENTIN TINCA

URLAÞI - VALEA
CRÂNGULUI în perioada
interbelicã, o zonã cu
gospodãrii doldora cu de
toate, oameni harnici, femei
frumoase. Un loc interesant
ºi plin de viaþã mai ales cã
vinul de cea mai bunã cali-
tate era din belºug. 

Tânãrul ºi fercheºul ofiþer
TRAIAN BORCESCU aflat în
misiune se îndrãgosteºte de
MARIOARA POPESCU ce
locuia în apropierea VIEI
DOMNEªTI. 

Cine era 
TRAIAN BORCESCU?

Nãscut în BABA ANA în
1899, cu studii militare face
carierã în structurile informa-
tive ale armatei. Începând cu
1938 ºi pânã în 1941, în Marele

Stat Major Biroul contrainfor-
maþii militare. 

Din 1941 pânã în 1944 s-a
aflat la Agentura Frontului de
Sud, unde coordona activi-
tatea rezidenþelor de spionaj
din Bulgaria, Iugoslavia,
Albania, Grecia ºi Turcia. A
fost ºeful Secþiei Contrain-
formaþii pânã în 10 octombrie
1944. În vara lui 1944 TRAIAN
BORCESCU a avut un rol
important în localizarea efec-
tivelor trupelor germane din
România, fapt ce a înlesnit
considerabil acþiunile celor
care l-au debarcat pe
Antonescu. Deºi a ºtiut de
puciul contra lui Antonescu, a
tãcut, necomunicând nimic
ºefului SSI CRISTESCU. 

De asemenea a furnizat
lista cu numerele de telefon
ale oficialilor germani, imediat
decuplate de la centralã.
Astfel VON KILLINGER amba-
sadorul german, la 300 m de

Palatul Regal, nu a ºtiut nimic
despre puci. Dupã arestarea
lui Antonescu, TRAIAN
BORCESCU a preluat tempo-
rar pânã la 26 august 1944 con-
ducerea SSI. 

A fost ultimul oficial român
care, din ordinul gen. Sãnã-
tescu, la 28 august 1944 a avut
o scurtã discuþie cu Anto-
nescu, þinut atunci sub se-
chestru de comuniºti.

În calitatea de ofiþer SSI,
a avut multe misiuni secrete
ºi periculoase dintre care
amintim:

 împreunã cu col.
Diaconescu a coordonat în
1939 operaþiunea de trecere a
tezaurului polonez prin
România ºi ascunderea a 3
tone de aur polonez în sub-
solurile hotelului ªtefãnescu
din Govora. Nici ruºii, nici
nemþii n-au ºtiut nimic. Aurul
a fost returnat în 1947.

 în vara anului 1943 SSI-
ul este informat cã germanii
pregãtesc otrãvirea lui MIHAI
I ºi a lui ANTONESCU. Perso-
nal, TRAIAN BORCESCU s-a
deplasat la vila lui Antonescu
organizând paza, iar la Palat ia
mãsuri ca toate felurile de
mâncare ce se servesc regelui
sã fie gustate de omul SSI. 

În 5 zile a descoperit cã
unul din GESTAPO avea relaþii
cu menajera lui Antonescu ºi
a vorbit de otrãvire. Cel identi-
ficat a fost îndepãrtat din þarã,
viaþa intrând în normal.

TRAIAN BORCESCU  a
organizat o grupã specialã de
urmãrire a comuniºtilor eli-
beraþi din închisori, dar ºi
legãturile lor cu reprezentanþii
armatei sovietice. A funcþionat
pânã în 6 martie 1945 când
guvernul comunist condus de
PETRU GROZA a desfinþat-o.

La 26 martie 1945 a fost
arestat, anchetat douã sãp-
tamâni la Moscova în faimosul

penitenciar Lubianka. La 23
august 1945 a fost eliberat la
intervenþia lui Emil Bodnãraº,
dar a rãmas sub suprave-
ghere, fiind arestat din nou la
26 mai 1949 ºi condamnat la
ÎNCHISOARE PE VIAÞÃ.

A FOST PUS ÎN LIBER-
TATE LA 13 septembrie
1964, datã dupã care s-a anga-
jat magazioner la întreprin-
derea de panificaþie Spicul,
trãind restul zilelor intr-o dis-
creþie totalã.

A TRÃIT APROAPE 120
DE ANI.

TRAIAN BORCESCU 

10 Mai – o zi cu semnificaþii istorice importante
Paulina Mãniºor,

Muzeograf 

10 Mai este celebratã în
România ca zi de sãrbãtoare
naþionalã, fiind declaratã 
astfel prin Legea nr. 103/2015. În
aceastã zi, în anul 1866, Carol I
a fost proclamat Domnitor al
României, iar la 10 mai 1881 a
fost proclamat Regatul. De
asemenea, data de 10 Mai este
legatã ºi de proclamarea
Independenþei de Stat a Ro-
mâniei, deºi aceasta avusese
loc la 9/21 mai 1877 în cadrul
sesiunii extraordinare a
Adunãrii Deputaþilor, a doua zi,
respectiv la 10/22 mai 1877, a
fost promulgatã de Carol I legea
pentru desfiinþarea tributului
cãtre Înalta Poartã.

Prima semnificaþie a zilei de
10 Mai este legatã de momentul
sosirii lui Carol de
Hohenzollern Sigmaringen în
România, în anul 1866. Cu
acceptul împãratului francez
Napoleon al III-lea ºi cel al
regelui Prusiei, Wilhelm I,
principele Carol porneºte spre
România la sfârºitul lui aprilie
1866. Pãrãseºte castelul Sigma-
ringen de lângã Dusseldorf ºi
traverseazã Elveþia ºi Austria,
intrând în Bucureºti. Pe 10 Mai

1866, Principele Carol I ºi-a ros-
tit jurãmântul în faþa Parla-
mentului în limba francezã:
“Jur sã pãzesc legile României,
sã-i apãr drepturile ºi integri-
tatea teritorialã”. 

Începea, astfel, o domnie de
48 de ani - cea mai lungã din
istorie. Este momentul în care
10 Mai intrã în conºtiinþa
românilor drept Ziua Naþionalã
ºi Ziua Dinastiei. 

Tot de 10 mai ºi de Carol I se
leagã un alt moment triumfãtor
al istoriei noastre.

Pe 10 mai 1877, principele
Carol I proclamã solemn inde-
pendenþa României faþã de
Imperiul Otoman. A fost una
dintre cele mai mari realizãri
ale domniei lui, act care i-a
adus un prestigiu uriaº. 

Existã anumite confuzii
referitoare la data când a fost
proclamatã independenþa Ro-
mâniei. Deºi cele douã
Camere au votat pe 9 mai «in-
dependenþa absolutã a
României», a doua zi, pe 10
mai, mitropolitul Moldovei,
preºedintele Curþii de Casaþie,
preºedintele Curþii de Conturi ºi
reprezentanþii altor autoritãþi
au mers la Palat, felicitându-l pe
Carol pentru a 11-a aniversare a
urcãrii sale pe tron ºi aclamân-

du-l în noua calitate de suveran
independent. Domnitorul a
proclamat solemn indepen-
denþa. Legat de acest aspect, o
parte dintre istorici considerã
cã ziua de 10 mai ar trebui 
fixatã drept Ziua Naþionalã. 

Dupã obþinerea Indepen-
denþei, promisã de Carol I la ur-
carea sa pe tron, ºi recunoaº-
terea internaþionalã a acesteia,
la Congresul de la Berlin urmã-
torul pas firesc era pro-
clamarea Regatului, situaþie

care ar fi dus la consolidarea
prestigiului þãrii. 

Astfel, la 14 martie 1881,
Parlamentul voteazã în una-
nimitate legea prin care lui
Carol I i se recunoaºte “pen-
tru sine ºi urmaºii sãi titu-
latura de rege al României”.
Deoarece funeraliile Þarului
Alexandru II-lea, asasinat, se
desfãºurau pe 15 martie 1881,
proclamarea Regatului e sta-
bilitã pentru data de 10 mai
1881. 

Regele Carol I este cel care
a ales oþelul ca material din
care sã fie realizatã “Coroana
României” care, dupã cum se
ºtie, este confecþionatã dintr-un
tun otoman capturat în Rãz-
boiul de Independenþã.

Ziua de 10 mai a reprezen-
tat Ziua Naþionalã a României
pânã în 1947, când ultimul
rege al României, Mihai I, a
fost silit sã abdice, instaurân-
du-se astfel regimul comu-
nist.
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Prima etapã a relaxãrii
mãsurilor anti-Covid a debutat
începând din 15 mai. Cele mai
importante decizii sunt eliminarea
obligativitãþii purtãrii mãºtii în
exterior ºi a restricþiilor nocturne.

În ceea ce priveºte purtatul mãºtii,
sunt însã unele excepþii în sensul cã
aceasta trebuie purtatã în continuare
la interior, cât ºi în târguri, pieþe, staþii

de transport public. S-a renunþat, de
asemenea, la restricþiile privind pro-
gramul operatorilor economici, iar
activitãþile sportive în are liber sunt
posibile cu 25% din locuri ocupate.
Alte mãsuri restrictive vor fi anulate de
la 1 iunie, a anunþat Klaus Iohannis.
Potrivit preºedintelui României,

relaxarea restricþiilor se va face “pas
cu pas” pentru cã în privinþa ºco-
lilor au rãmas valabile normele
aplicate pânã acum. 

“Pãstrãm în continuare normele
care þin de rata de incidenþã, deci
avem în continuare scenariul verde,
galben, roºu, aceste lucruri se aplicã
la fel ca pânã acum. Este previzibil ca
în urmãtoarele sãptãmâni majoritatea
localitãþilor sã intre în scenariul verde

ºi, în acest fel, majoritatea elevilor se
vor întoarce fizic în ºcoli. Deci în pri-
vinþa ºcolilor se aplicã normele de
pânã acum, însã relaxãrile care sunt
valabile sunt evident valabile pentru
toatã lumea. Este foarte probabil ca
anul ºcolar sã se încheie cu toþi elevii
în ºcoalã ºi este de dorit ca anul
ºcolar sã se încheie cu majoritatea
românilor vaccinaþi”, a mai precizat
preºedintele Klaus Iohannis. 

Amintim cã “scenariul roºu” nu
mai existã în ºcoli, acesta a fost desfi-
inþat pe 29 aprilie prin comasare cu
“scenariul galben” dupã ce minis-
terele Educaþiei ºi Sãnãtãþii au decis
ca toþi elevii de ani terminali sã vinã
fizic la ºcoalã cu efective întregi. 

Urmãtoarea etapã de relaxare a
mãsurilor anti-Covid va debuta pe 
1 iunie, ulterior acestea fiind pre-
vãzute pentru 1 iulie ºi 1 august.

De la 1 iunie: 
Se pot organiza nunþi, 
botezuri, mese festive

De la 1 iunie, vor putea fi organi-
zate nunþi, botezuri sau mese festive
în exterior cu maximum 70 de per-
soane, iar în interior cu cel mult 50 de
persoane. Numãrul acestora va creºte
gradual de la 1 iulie ºi 1 august.

Dacã organizatorul garanteazã cã
toate persoanele sunt vaccinate, se
renunþã la restricþionarea numãrului
de participanþi. 
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Primarul Marian Mãchiþescu supervizeazã

îndeaproape proiectele de modernizare în Urlaþi

 Diana SERSEA 
Ficuþa MICU
Geanina   

CATRINESCU

COOLLEECCTTIIVV RREEDAACCÞÞIIONNAALL::

Pe lângã marile proiecte apro-
bate în ºedinþele Consiliului
Local ºi prinse în bugetul local
pe 2021, Primãria Urlaþi
deruleazã ºi alte lucrãri de con-
strucþie ºi modernizare pe raza
oraºului. 

Astfel, o strãduþã - pe care unii
cetãþeni o confundau  cu o rampã
de gunoaie - a cãpãtat o noua ima-
gine odatã cu noile lucrãri de mo-
dernizare efectuate. De curând, a
fost finalizatã construcþia parcãrii ºi
modernizarea cãii de acces din Str.

Tudor Vladimirescu, cãtre Piaþa
Centralã - (aflatã ºi ea într-un stadiu
avansat de modernizare). 

Au fost modernizate reþelele de
apã ºi canalizare, terasamentul a
fost refãcut ºi el ºi asfaltat. De
asemenea, s-a introdus o reþea nouã
de iluminat public, modernã.
Trebuie sã spunem cã, sãptãmânal,
lucrãtorii SCUP Urlaþi coordonaþi de
dl. Constantin Rob ridicau din
aceastã zonã adevãrate mormane
de gunoaie. Pe aceastã stradã,
cetãþenii certaþi cu legea ºi cu bunul
simþ obiºnuiau sã depoziteze, frec-

vent, diverse deºeuri. Sã sperãm,
însã, cã acest obicei va dispãrea
odatã cu modernizarea zonei ºi
introducerea iluminatului public.

De asemenea, în aceastã lunã au
debutat lucrãrile ºi pe strãzile
Cuza Vodã ºi Eternitãþii din Urlaþi,
care vor fi refãcute ºi modernizate
în totalitate, inclusiv cu borduri,
guri de canalizare ºi trotuare noi. 

În ziua în care am documentat
articolul de faþã, am luat ºi noi la pas
oraºul, inclusiv pe cele douã strãzi -
unde l-am gãsit chiar pe Primarul
Marian Mãchiþescu. 

Fiecare strãduþã, fiecare
zonã a oraºului se aflã în pre-

ocupãrile noastre. ªtiu cã mai sunt
lucruri de fãcut în Urlaþi, sunt conºtient
cã se poate ºi mai bine ºi cã nu trebuie
sã ne oprim aici, dar avem nevoie de

timp ºi rãbdare, implicit, pentru a
duce la îndeplinire proiectele

votate în ºedinþele 
consiliului local

”

Fãrã mascã de protecþie la exterior ºi restricþii nocturne

“
Primar Marian Mãchiþescu: 
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