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Poliþia Naþionalã
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0751/16.33.80

Liceul Urlaþi 
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0244/27.25.18

 PRIMÃRIA ORAªULUI

URLAÞI 

0244/27.14.29 (centrala)

Telefoane Utile 

Inspector,
Diana SERSEA

1. Hotãrârea nr. 31
/27.05.2021 privind apro-
barea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a
Consiliului Local Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 32
/27.05.2021 privind
acceptarea ofertei de do-
naþie pentru  imobilele-
teren cu numerele cadas-
trale 24024 în suprafaþã de
185 m.p. ºi 24128 în
suprafaþã de 146 m.p..

3. Hotãrârea nr. 33
/27.05.2021 privind apro-
barea documentaþiei tehni-
co-economice – PROIECT
TEHNIC ªI DETALII DE
EXECUÞIE ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul „AMENAJARE
PARCARE ªI CURTE
INTERIOARÃ CASA DE
CULTURÃ, ORAªUL URLAÞI,
JUDEÞUL PRAHOVA”.

4. Hotãrârea nr. 34
/27.05. privind aprobarea
vânzãrii directe a unui imo-
bil-teren d-lui Miricicã
Dragoº-Ionuþ - beneficiar al
prevederilor Legii nr. 15
/2003 privind  sprijinul
acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinþe
proprietate personalã

*)-Republicatã, cu 
modificãrile ulterioare.

5. Hotãrârea nr. 35
/27.05.2021 privind apro-
barea plãþii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice
din Grãdiniþa cu Program
Prelungit „Clopoþica”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna
martie 2021.

6. Hotãrârea nr. 36
/27.05.2021 privind man-
datarea domnului
Mãchiþescu Marian,
reprezentantul localitãþii
Urlaþi, judeþul Prahova, în
Adunarea Generalã a
Acþionarilor ai S.C. Hidro

Prahova S.A., sã aprobe
modificarea Actului
Constitutiv al S.C.Hidro
Prahova S.A..

7. Hotãrârea nr. 37
/27.05.2021 privind consti-
tuirea Comisiei locale de
ordine publicã a oraºului
Urlaþi.

8. Hotãrârea nr. 38
/27.05.2021 privind aproba-
rea plãþii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice
din ªcoala Gimnazialã „Cã-
nuþã Ionescu”, Oraºul Urlaþi,
pentru luna martie 2021.

9. Hotãrârea nr. 39
/27.05.2021 privind apro-
barea organigramei ºi
statelor de funcþii pentru
aparatul de specialitate al

Primarului oraºului Urlaþi
ºi serviciile publice de
interes local.

10. Hotãrârea nr. 40
/27.05.2021 privind  apro-
barea Structurii organiza-
torice, Organigramei ºi
Statului de funcþii al
Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

11. Hotãrârea nr. 41
/27.05.2021 privind apro-
barea contului anual de
execuþie a bugetului gene-
ral al oraºului Urlaþi ºi a
situaþiilor financiare la data
de 31 decembrie 2020.

12. Hotãrârea nr. 42
/27.05.2021 privind rectifi-
carea bugetului general al
unitãþii administrativ-terito-
riale pe anul 2021.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi
în ºedinþa ordinarã din 27 mai 2021:

Str. 23 August nr. 9, Urlaþi
cod 106300, jud. PRAHOVA

Email:
primaria_urlati@yahoo.com

Guvernul a aprobat
prelungirea stãrii de
alertã, cu încã 30 de zile,
pe întreg teritoriul
României, începând din
data de 12 iunie. 

Prim-ministrul Florin
Cîþu a anunþat cã s-a decis
ºi permiterea organizãrii ºi
desfãºurãrii în aer liber a
evenimentelor, întrunirilor
în cadrul campaniei elec-
torale aferente alegerilor
locale parþiale din data de
27 iunie, cu participarea
unui numãr de pânã la
1.000 de persoane. 

De asemenea, s-a sta-
bilit ºi extinderea
numãrului de persoane
care sã participe la
evenimente private,
nunþi, botezuri, la maxim
200 în interior ºi cu asigu-
rarea unei suprafeþe de 2
mp pentru fiecare.
Condiþia este ca partici-
panþii sã fie vaccinaþi, tes-
taþi sau sã fi trecut prin
boalã. 

Se pot organiza com-
petiþii sportive în spaþii
închise/deschise cu par-

ticiparea publicului pânã
la 25% din capacitatea
arenei, dacã incidenþa
cumulatã este mai micã
sau egalã cu 3/1000 de
locuitori. Au acces doar
persoanele vaccinate, cele
care prezintã rezultatul
negativ al unui test RT-PCR
sau antigen rapid, nu mai
vechi de 24 ore, precum ºi
cei care se aflã în perioada
dintre a 15-a ºi a 90-a zi
ulterioarã infectãrii cu
SARS-Cov-2;

S-au redeschis
locurile de joacã în
spaþii închise, cu partici-
parea publicului pânã la
50% din capacitatea ma-
ximã a sãlii, cu obligaþia ca
însoþitorii copiilor sã fie
vaccinaþi sau sã facã dova-
da cã au trecut prin boalã
în ultimele 90 de zile;

Puteþi merge la
piscine, dar pânã la 70%
din capacitatea maximã
a sãlii. De asemenea,
restaurantele ºi cafenelele
din interior pot funcþiona
tot la 70% din capacitatea
maximã, între orele 5.00 -
24.00.

Se pot relua acti-
vitãþile culturale, artis-
tice ºi de divertisment în
spaþii închise, dar cu par-
ticiparea publicului pânã
la 70% din capacitatea sãlii
ºi dacã poartã mascã. 

Purtarea mãºtii nu mai
este obligatorie la locul de
muncã în spaþii închise,
unde lucreazã cel mult 5
persoane ºi dacã acestea
sunt vaccinate. Masca
rãmâne obligatorie doar
în spaþiile închise
comune.

Sunt admise în spaþii
deschise festivitãþile
prilejuite de încheierea
anului ºcolar, cu partici-
parea elevilor, a personalu-
lui didactic ºi a aparþinãto-
rilor elevilor, dacã aceºtia
din urmã sunt vaccinaþi,
prezintã rezultatul nega-
tiv al testului RT-PCR sau
antigen rapid  sau se aflã
în perioada cuprinsã
între a 15-a ºi a 90-a zi
ulterioarã  confirmãrii
infectãrii cu SARS-CoV-2.

Starea de alertã prelungitã cu încã o lunã 
Noi mãsuri de relaxare

Aceºti paraziþi, de dimen-
siuni între 0,5 - 15 mm, trãiesc
îndeosebi în zonele cu ier-
buri înalte din vecinãtatea pã-
durilor, dar ºi în parcuri, grã-
dini, spaþii de agrement.
Pentru a se dezvolta, au
nevoie de o gazdã (de  regulã
pãsãri ºi mamifere), însã ºi
omul poate fi o gazdã acci-
dentalã. Aceste insecte se
hrãnesc cu sângele gazdei.
Victime sunt, cu precãdere,
copiii, în urma petrecerii mai
mult timp la joacã, prin par-
curi.

La câteva zile dupã ce aþi
fost înþepaþi de cãpuºe, în
locul respectiv apare un
punct roºiatic, rotund, de
dimensiuni variabile. 

Multe dintre ele sunt
purtãtoare de bacterii, viru-
suri sau alþi agenþi patogeni
care provoacã boli atât la
oameni, cât ºi la animale,
cum ar fi “boala Lyme” sau
encefalita de cãpuºe.

Simptomele care apar la
câteva zile de la muºcãturã:
stãri febrile, erupþii, înroºirea
zonei, mâncãrime, umflãturi,
senzaþie de amorþealã, chiar
dureri intense, greaþã sau
vomã. Imediat ce sunt obser-
vate aceste stãri, este esenþial

ca medicul sã fie contactat de
urgenþã, deoarece muºcã-
turile de cãpuºã pot avea
consecinþe grave asupra sã-
nãtãþii ºi netratatã la timp,
boala respectivã poate avea
urmãri grave, spun spe-
cialiºtii. 

Deºi nu toate tipurile de
cãpuºe sunt purtãtoare ale
bolii menþionate, medicii
recomandã mãsuri de pre-
venþie, atunci când mergeþi
la plimbare la munte, în
zonele de agrement sau
parcuri:

 purtaþi îmbrãcãminte
deschisã la culoare, cãci se
observã mai uºor even-
tualele cãpuºele aºezate pe
acestea;

 îmbrãcaþi bluze cu
mâneci lungi ºi pantaloni
lungi;

 încãlþãmintea sã nu
prezinte orificii ºi sã nu fie
decupatã;

 la revenirea acasã,
dupã de faceþi un duº, contro-
laþi-vã cu atenþie scalpul, zo-
na inghinalã, axilele, spatele
urechilor etc., întrucât cãpu-
ºele pot trece neobservate,
din cauza dimensiunilor
foarte mici.

SEZONUL CÃPUªELOR
De ce sunt periculoase?
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O nouã bucurie în cadrul Parohiei
“Sfinþii Voievozi” Urlaþi

30 de copii din Parohia “Sfinþii
Voievozi” din Urlaþi ºi alþi 20 din
parohii vecine au participat la o
petrecere organizatã cu ocazia
Zilei Internaþionale a copilului.
Atmosfera de distracþie a fost
întreþinutã de un grup de animatori
profesioniºti, conduºi de doamna
Alina Mîzgoi. Toþi copiii au primit
din partea pãrintelui Silviu pizza,
iar din partea Restaurantului “Casa
Coccela” - suc ºi îngheþatã. 

Cel care, prin diferite persoane
cu sufletul mare ºi dragoste pentru
copii, a contribuit la buna organi-
zare a acestui eveniment a fost
Pr. Silviu Neacºu de la Biserica
“Sf. Voievozi” din Ploieºti.
“Dumnezeu sã le dãruiascã
multã sãnãtate ºi multe bucurii
celor care s-au strãduit sã
aducã bucurie pe chipurile
acestor copii minunaþi”, a spus
Preotul Tãnase Petroniu.

Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu a
declarat într-o intervenþie televizatã cã
subiectele la Evaluarea Naþionalã din acest
an vor fi adaptate la nivelul elevilor, având
în vedere cã materia nu a putut fi parcursã
în totalitate din cauza pandemiei.   

“Subiectele vor fi adaptate la specificul
acestui an ºcolar total atipic. Vor fi la fel
cum au fost testele de antrenament, cunos-
cute deja, vor fi conform unei tematici care
a fost anunþatã în urmã cu trei luni. Gradul
de dificultate nu va fi nici mai mare, nici
mai mic, dar materia a fost adaptatã. Spre
deosebire de anul trecut, nu au fost scoase
porþiuni compacte din materie, ci colec-
tivele de profesori la disciplinele de exa-
men au fãcut efortul de a extrage acele
noþiuni pe care le-au considerat mai puþin
relevante”, a declarat Sorin Cîmpeanu.
Ministrul Educaþiei a mai precizat cã exa-
menele vor avea loc cu respectarea 
regulilor sanitare în vigoare pentru spaþiile
închise.

Ministrul Educaþiei:
“Materia a fost adaptatã

pentru Evaluarea
Naþionalã”

În fiecare copilãrie existã o grã-
dinã, un loc fermecat în care culorile
sunt mai strãlucitoare, aerul mai
proaspãt ºi dimineþile mai înmires-
mate decât oricând dupã aceea.

Elizabeth Lawrence

,,MAGIA COPILÃRIEI” - 
PETRECERE CU PRILEJUL ZILEI
INTERNAÞIONALE A COPILULUI 

Grupa mare ,,Îngeraºii“ de la
Grãdiniþa cu PP ,,Clopoþica” Urlaþi,
program normal a onorat invitaþia doam-
nei director Gabriela Nicolau de la
Muzeul ,,Conacul Bellu” de la Urlaþi, de a
petrece ziua de 1 iunie la conac.
Picãturile de ploaie  nu au contat atunci
când avem de petrecut. Am desfãºurat
ateliere de creaþie-picturã ºi desen.
Dansurile populare au ocupat un loc
important la jurizarea celor mici. 

Timpul s-a scurs foarte repede într-un
loc atât de drag.  Preºcolarii au fost premiaþi
ºi apoi am vizitat muzeul gratuit.

Mulþumim  doamnei Gabriela
Nicolau ºi sponsorului “Profi”! 

Vom reveni cu noi activitãþi, cu
drag la ,,Conacul Bellu”. 

Prof. înv. preºc. AURICA BARBU -
Grãdiniþa cu  P.P. ,,Clopoþica" Urlaþi

,,1 IUNIE “- MAGIA COPILÃRIEI 
LA ,,CONACUL BELLU”
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1 Iunie este ziua în care
revenim cu toþii la momentele tan-
dre ºi plãcute ale copilãriei
inocente, alãturi de generaþia în
creºtere. 

Este ziua în care încercãm, încã o
datã, sã conºtientizãm cã interesul pen-
tru copii trebuie sã fie unul prioritar ºi cã
toþi au nevoie de sprijinul ºi atenþia
noastrã zi de zi. România de astãzi are
nevoie, mai mult ca oricând, de copii
educaþi ºi sãnãtoºi - de care sã fim mân-
dri. 

Astãzi devine tot mai evidentã pre-
ocuparea tuturor structurilor implicate
în creºterea ºi educaþia copiilor, dar ºi
în ceea ce priveºte protecþia drep-
turilor copiilor. 

În acest context s-a situat ºi fru-
moasa iniþiativã a colectivului profeso-
ral din cadrul învãþãmântului primar
de la Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi care, într-o zi ploioasã, a
dat tonul bucuriei ºi speranþei.

În frunte cu doamnele învãþãtoare,
micuþii au arborat mesajele lor pe gar-
durile ºcolii - devenit o micã expoziþie
a visurilor lor ºi o încântare pentru
trecãtori ºi pãrinþi deopotrivã. 

“Acþiunea s-a dorit a fi o evadare
din rutina zilnicã, mai ales în aceastã
perioadã grea pe care o traversãm. A
fost, în acelaºi timp, un alt mod al copi-
ilor de a transmite felicitãrile lor ºi gân-
durile curate semenilor lor. Gardurile
ºcolii noastre au devenit o mare patã
de culoare într-o zi cu o însemnãtate
deosebitã pentru întreaga lume”, ne-a

declarat doamna Elena Stãnescu -
prof. înv. primar ºi, totodatã, ºefã de
catedrã în cadrul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi. 

Elevii clasei a XI-a B din cadrul
liceului au dorit sã ia ºi ei parte la
bucuria celor mici. Coordonaþi de
doamnele profesoare Georgiana
Smaranda ºi Marilena Olaru, aceºtia
au venit în vizitã la clasele pregãtitoare
ºi a I-a pentru a le face o bucurie ºi a le
ura un sincer “La Mulþi Ani!”.

Bomboanele, obiectele hand made
ºi baloanele colorate nu au lipsit, desi-
gur, din “peisaj”. 

Am surprins ºi noi, în mai multe
cadre, bucuria copiilor de la învãþã-
mântul primar din cadrul Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodã” - care au
înseninat o zi ploioasã de 1 iunie cu
zâmbetele lor. 

Din acest colþ de paginã le dorim
ºi noi tuturor copiilor sã aibe parte
numai de fericire, bucurie ºi de
toatã dragostea din lume!

Un Altfel de 1 Iunie la Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã”

Marele savant Nicolae Iorga a trecut ºi prin Urlaþi
În aceastã lunã s-au

împlinit 150 de ani de la
naºterea lui Nicolae Iorga -
cel mai mare istoric ºi
savant al României. 

Poet, enciclopedist, pro-
fesor universitar al Facultãþii
de istorie a Universitãþii din
Bucureºti, istoric, academi-
cian la doar 39 de ani, Iorga
a fost ºi fondatorul ºi direc-
torul ªcolii Române din
Paris. De asemenea, a editat
ºi a condus numeroase
ziare ºi reviste, iar dintre
cele mai importante publi-
caþii menþionãm “Istoria ro-
mânilor”, în 10 volume 
ºi “ISTORIA LITERATURII
ROMÂNEªTI”.

Deoarece se bucura de
un prestigiu ireproºabil în

ochii opiniei publice ºi în
strãinãtate, la cererea lui
Carol al II-lea, în aprilie 1931,
Nicolae Iorga a devenit
Prim-ministrul României. 

Principalul conflict al lui
Carol al II-lea din mandatul
lui Iorga era cel cu Garda de
Fier, formaþiune a cãrei po-
pularitate era în creºtere,
dar pe care Iorga o consi-
dera prea violentã. 

În 1932, Iorga a semnat
un decret prin care  aceastã
formaþiune a fost scoasã în
afara legii, decret care a
reprezentat începutul con-
flictelor cu fondatorul Gãrzii,
Corneliu Zelea Codreanu.
Dupã mai multe ameninþãri
cu moartea din partea
legionarilor, Nicolae Iorga a
decis sã se retragã din viaþa
publicã. 

În 1938, dupã instaurarea
regimului autoritar al lui
Carol al II-lea, Iorga a fost
numit consilier regal. Doi
ani mai târziu, murea în
condiþii tragice. 

Pe 27 noiembrie 1940, în
timp ce lucra la Istoria Uni-
versalã, cinci indivizi de la
Poliþia Legionarã s-au pre-
zentat la vila sa din Sinaia ºi
i-au transmis cã trebuie sã
vinã la Bucureºti pentru un
interogatoriu. Iorga i-a cerut
soþiei sã îi lase neatinse lu-
crurile, pentru cã spera cã se
întoarce curând, apoi s-a
urcat în maºina legionarilor.
A doua zi, trupul sãu a fost
gãsit la marginea comunei
Strejnic. Savantul, care avea
69 de ani, fusese asasinat cu
nouã gloanþe.

În timpul vieþii, paºii l-au purtat pe Nicolae Iorga 

ºi prin Târgul Urlaþiului, iar vizita savantului a fost imorta-

lizatã în anul 1920 de cãtre urlãþeanul V. Aurelian (sursa

foto: Muzeul Conacul Bellu). Iorga a fost însoþit atunci în

vizita sa la familia Bellu de un grup de studenþi de-ai sãi.
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16 tone de deºeuri colectate 
într-o zi pe prundul Cricovului Sãrat

Primãria Urlaþi face eforturi
susþinute pentru a menþine
curãþenia pe raza oraºului, cu
toate cã vremea rea din
ultimele sãptãmâni a constituit
un impediment serios în deru-
larea acestei activitãþi.

În acest context se încadreazã
ºi acþiunea din zona cunoscutã ca

“izlaz Stânceasca”, unde lucrãtori
din cadrul SCUP Urlaþi, coordo-
naþi de ºeful biroului
Constantin Rob ºi de Cristian
Pîtã, au efectuat lucrãri de
curãþare a prundului Cricovului
Sãrat. S-au excavat zeci de tone de
pãmânt, iar rezultatul s-a con-
cretizat în 16 tone de deºeuri - care
au fost duse la rampa de sortare.

“Astfel de lucrãri, ca mãsuri
decise de cãtre Garda de Mediu,
vor continua ºi în perioada
urmãtoare pe raza oraºului
Urlaþi”, ne-a declarat ºeful SCUP
Urlaþi, Constantin Rob. 

Celor certaþi cu legea, ºi cu
bunul simþ totodatã, le reamintim
cã administraþia publicã localã
Urlaþi a decis aplicarea unor amenzi
aspre pentru deversarea ilegalã a
deºeurilor pe raza oraºului, dar ºi
confiscarea atelajelor sau autove-
hiculelor folosite în acest scop.
Amenzi vor suporta ºi locuitorii
care vor refuza sã încheie con-
tracte cu societatea de salubritate.
Amenzile pot ajunge pânã la 7000
de lei, în cazul persoanelor fizice,
în vreme ce pentru firme acestea
ajung pânã la 100.000 lei. 

Totodatã, Primãria Urlaþi
face apel cãtre toþi locuitorii
oraºului sã fie mult mai impli-
caþi ºi în activitatea de selectare
a deºeurilor menajere. 

Concurs pentru ocuparea unui post 
de MEDIC la C.I.A.P.A.D Urlaþi

Centrul de îngrijire ºi
Asistenþã pentru Persoane Adulte
cu Dizabilitãþi Urlaþi organizeazã
concurs pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a funcþiei
contractuale, vacante, de MEDIC
PRIMAR. 

Concursul se va organiza 
conform calendarului urmãtor:

 06 iulie 2021, ora 10.00 –
proba scrisã;

 08 iulie 2021, ora 09.00 –
proba interviu.

Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi
a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt:

 studii superioare de lungã
duratã - specializarea medicinã ge-
neralã, absolvite cu diplomã de
licenþã;

 certificat de medic primar;
 autorizaþie de liberã practicã

valabilã;

 poliþã asigurare pentru
rãspundere civilã profesionalã –
asigurare malpraxis medical – vala-
bilã;

 vechime în specialitate 10 ani;
 vechime în muncã necesarã 10

ani.
Relaþii suplimentare se pot

obþine la sediul Centrului de îngri-
jire ºi Asistenþã pentru Persoane
Adulte cu Dizabilitãþi Urlaþi, Str.
Orzoaia de Jos nr. 50B, judeþul
Prahova, telefon 0344/266017.

ANUNÞ
ANGAJARE

Ajutorul de stat pentru
creºterea animalelor, prelungit
pânã la sfârºitul anului

Schema de aju-
tor de stat în sec-
torul creºterii ani-
malelor a fost pre-
lungitã pânã la
finele anului, a
anunþat Ministerul
Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale
(MADR).Potrivit
comunicatului, aju-
toarele sunt fur-
nizate sub formã
de servicii sub-
venþionate între-

prinderilor indivi-
duale ºi familiale,
persoanelor fizice
autorizate, per-
soanelor fizice care
deþin certificat de
producãtor/atestat
de producãtor,
dupã caz, precum
ºi persoanelor
juridice care îºi
desfãºoarã activi-
tatea în domeniul
creºterii ani-
malelor.
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Sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel 

Postul Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel a început marþi,
22 iunie, dupã sãrbãtoarea
Sfintei Treimi. Postul dureazã
o sãptãmânã, pânã la sãrbã-
toarea Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel, care este pe 29 iunie
2021. 

Acest post este unul uºor de
þinut, dat fiind cã este cel mai
scurt post din cele patru de
peste an, iar în majoritatea
zilelor din Postul Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel este
dezlegare la peºte. În Postul
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel
se dã dezlegare la peºte în
patru din cele ºapte zile ale
postului, respectiv: marþi 22
iunie, joi 24 iunie, sâmbãtã 26
iunie ºi duminicã 27 iunie.

Cine au fost Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel

Sfântul Apostol Pavel s-a nãs-
cut în Tars. Acesta a propovãduit
Evanghelia pe o zonã foarte
întinsã, din Arabia pânã în
Spania, atât la evrei cât ºi la
pãgâni. Pavel ºi-a petrecut viaþa
de creºtin în suferinþã ºi lucrând
pentru Hristos, înfiinþând ºi orga-
nizând Biserici pretutindeni.
Descrierea cãlãtoriilor misionare
ale lui Pavel ºi epistolele lui
cãtre Biserici formeazã o parte
importantã a Noului Testament.
Sfântul Pavel a fost martirizat
împreunã cu Apostolul Petru, în
timpul împãratului Nero, prin
decapitare.

Sfântul Apostol Petru este
unul dintre cei 12 apostoli ai lui
Iisus Hristos. Petru era din
Betsaida, Galilea. Era fiul lui Iona
ºi frate cu Apostolul Andrei, cel
întâi-chemat. Sf. Petru era de
meserie pescar, neînvãþat ºi
sãrac. Numele sãu din pãrinþi
era Simon. Era cãsãtorit, dar nu
se ºtie dacã a avut copii. Numele
de Petru l-a primit de la însuºi
Iisus Hristos, care s-a uitat la el
ºi i-a spus “Tu eºti Simon, fiul lui
Iona; tu te vei chema Chifa”
(care, tãlmãcit, înseamnã Petru).

În timpul persecuþiilor
împotriva creºtinilor, declanºate
de cãtre împãratul Nero dupã

incendierea Romei în anul 64
d.Hr., a fost arestat împreunã cu
Apostolul Pavel. Sfântul Petru a
fost condamnat la moarte ºi exe-
cutat prin rãstignire pe cruce cu
capul în jos (nn - la cererea lui,
spre a se deosebi de modul
rãstignirii lui Iisus Hristos).

Noi preþuri la energia electricã de la 1 iulie
De la 1 iulie cresc preþurile

la energia electricã furnizatã
consumatorilor casnici în sis-
tem de serviciu universal,
adicã în cazul celor care nu au
încheiat un contract de
furnizare pe piaþa con-
curenþialã. Clienþii casnici mai
puþin familiarizaþi trebuie sã
ºtie cã se aflã într-una din situ-
aþiile de mai jos. 

În primul caz, cel în care se
aflã încã majoritatea la nivel
naþional, clienþii casnici plãtesc
energia electricã la preþ de servi-
ciu universal aceluiaºi furnizor
ca în trecut, pentru cã nu au
fãcut pânã acum nicio alegere,
adicã nu au semnat un contract
concurenþial nici cu un furnizor
nou-ales ºi nici cu cel actual. 

Cel de-al doilea caz se referã
la cei care sunt deja în piaþa con-
curenþialã, ºi acest text nu li se
adreseazã lor.

Pentru prima categorie, a
celor care nu au schimbat nimic,
aceºtia plãtesc energia electricã
la preþ de serviciu universal.
Acest preþ va creºte de la 1 iulie

în proporþie diferitã în fiecare din-
tre cele opt zone de reþea din
România. Potrivit estimãrilor,
preþurile de serviciu universal
vor fi mai mari cu pânã la 7,5%,
ca urmare a scumpirii accentuate
a energiei electrice în piaþã. Cele
mai mici creºteri vor fi în
Bucureºti, iar cele mai mari în
zona Oltenia. 

La data de 1 ianuarie 2021,
piaþa de energie electricã pen-
tru clienþi casnici a fost libera-
lizatã, preþurile reglementate
de stat au dispãrut, iar
oamenii au avut posibilitatea
fie sã aleagã un alt furnizor de

energie electricã, fie o ofertã
concurenþialã a furnizorului
lor actual, fie sã nu facã nimic. 

În acest ultim caz, consuma-
torii casnici vor primi în conti-
nuare energie de la vechiul lor
furnizor la preþul de serviciu uni-
versal, care a înlocuit vechiul
preþ reglementat. Doar 36% dintre
clienþii casnici de energie elec-
tricã semnaserã însã un contract
concurenþial cu furnizorul de
electricitate, fie cel actual, fie cu
unul nou, potrivit unor date
comunicate de ANRE. 

Acest lucru înseamnã cã
majoritatea clienþilor sunt încã în
ultima situaþie: primesc energie
electricã de la furnizorul pe
care l-au avut înaintea libera-
lizãrii, la preþul de serviciu
universal.

Aceste preþuri au fost valabile
pânã la finalul primului semes-
tru. Aºadar, la finalul lunii iunie
ele expirã, iar furnizorii de
energie electricã vor veni cu noi
preþuri de serviciu universal, va-
labile pentru perioada 1 iulie-31
decembrie 2021.

Banca Mondialã a suplimentat
cu 150 milioane euro 
împrumutul acordat României
pentru reforma în sãnãtate

Ministrul Finanþelor, Alexandru Nazare,
ºi directorul de þarã pentru România al Bãncii
Mondiale, Tatiana Proskuryakova, au semnat la
Bucureºti Acordul de împrumut aferent
finanþãrii adiþionale, în valoare de 150 de
milioane de euro, destinat susþinerii pro-
iectului privind reforma sectorului sanitar. 

Aceastã finanþare completeazã împrumu-
tul iniþial în valoare de 250 de milioane de
euro acordat de Banca Mondialã, aflat în
prezent în curs de implementare.  

Pe lângã proiectele deja începute în
cadrul proiectului iniþial, prin finanþarea
adiþionalã se urmãreºte în principal: mo-
dernizarea sistemului de telemedicinã,
îmbunãtãþirea reþelei de screening pentru
cancerul cervical, achiziþia de echipamente
pentru centrele de arºi ºi construcþia celor
douã centre de arºi din cadrul Spitalului
Clinic de Urgenþã pentru Copii “Grigore
Alexandrescu” ºi respectiv a Spitalului
Clinic de Urgenþã Târgu-Mureº.

Proiectul rãspunde nevoilor critice ale
sistemului sanitar, în principal prin întãrirea
asistenþei medicale în ceea ce priveºte
tratarea marilor arºi, diagnosticarea ºi
tratarea cancerului, precum ºi asistenþa
medicalã de urgenþã ºi terapie intensivã.
Agenþia de implementare a proiectului este
Ministerul Sãnãtãþii, iar data limitã de
finalizare a acestuia este 31 decembrie 2024.
Împrumutul se va rambursa într-o singurã
tranºã la data 1 martie 2033 ºi este acordat la
o dobândã variabilã bazatã pe rata EURI-
BOR plus marja variabilã a Bãncii (cota
indicativã actualã fiind 0,83%).

ureazã tuturor locuitorilor
Oraºului Urlaþi care poartã
numele Sfinþilor Apostoli 

LA MULÞI ANI 
multã sãnãtate, realizãri ºi

tot ce vã doriþi alãturi 
de cei dragi!

Primarul Oraºului
URLAÞI, 

MARIAN MÃCHIÞESCU

26 iunie,
Ziua
Drapelului
Naþional

Ziua Drapelului Naþional a fost instituitã
prin Legea 96/1998 ºi este marcatã, în fiecare
an, la 26 iunie. Drapelul Naþional a fost decre-
tat, pentru prima datã ca simbol naþional, de
Guvernul revoluþionar provizoriu din Þara
Româneascã, la 14/26 iunie 1848, având deviza
“Dreptate - Frãþie” înscrisã pe el.

De-a lungul istoriei, drapelul de stat nu a suferit
transformãri majore. Doar distribuþia culorilor (în
materie de proporþie ºi poziþie) s-a schimbat într-o
anumitã mãsurã, fiind egalizatã dupã Revoluþia de
la 1848 când, sub impactul spiritului revoluþionar
francez, multe dintre statele Europei au adoptat ca
drapel naþional steagul standard cu trei culori.

Alãturi de stemã, sigiliu ºi imn, Drapelul
României este un simbol naþional, aºa cum
prevede Constituþia României din 1991 modifi-
catã ºi completatã prin Legea de revizuire nr.
429/2003. În forma actualã, Constituþia stabileºte,
prin Articolul 12, cã “drapelul României este trico-
lor; culorile sunt aºezate vertical, în ordinea
urmãtoare, începând de la lance: albastru, 
galben, roºu”.
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Înscrierea elevilor în anul ºcolar
2021-2022 se va face cu respectarea
prevederilor ROFUIP 5079/2016 (cu
modificãri ºi completãri) art.139,
alin.(1) d) ºi alin.(6) a),  pe baza
cererilor de înscriere. Excepþie fac
elevii care doresc sã se înscrie la
clasa de matematicã, aici 
respectându-se admiterea prevãzutã
în ordinul de ministru: nr. 4797
/31.08.2017. 

Pentru clasele V-VIII, disciplinele
opþionale sunt: matematica/matemati-
ca aplicatã, limba ºi literatura românã -
Lectura ca abilitate de viaþã, franceza -
Provinces et regions Francaises.

Ca activitãþi extraºcolare în cadrul
liceului, sunt de amintit concursuri ºi
olimpiade, sesiuni de comunicãri, sim-
pozioane, vizite-colaborãri cu instituþi-
ile de învãþãmânt superior, excursii
tematice.

SPECIALIZAREA MATEMATICÃ -
INFORMATICÃ

Planul de ºcolarizare pentru fili-
era Teoreticã - Profil Real (specia-
lizarea matematicã-informaticã) implicã
discipline de studiu specifice: informa-
tica ºi matematica, iar ca disciplinã
opþionalã - English at work. 

Pentru Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã”, repartizarea
candidaþilor se efectueazã în ordinea
descrescãtoare a mediilor de
admitere. 

Disciplinele de specialitate sunt:
informatica, matematica. Disciplina
opþionalã: english at work. 

Absolvenþii specializãrii
Matematicã - Informaticã au mai
multe opþiuni de continuare a studi-
ilor, dupã cum urmeazã:

Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã

 Facultatea de Automaticã ºi
Calculatoare

Facultatea de Electronicã ºi
Telecomunicaþii

Facultatea de Mecanicã (spe-
cializarea Mecatronicã)

Facultatea de Economie ºi de
Administrare a Afacerilor – cu predare
în limbi strãine (Administrarea
Afacerilor – UNESCO)

Facultatea de Administraþie ºi
Management Public 

Facultatea de Contabilitate ºi

Informaticã de Gestiune - Analizã ºi
Evaluare Economico-Financiarã,
Contabilitate ºi Audit

Informaticã de Gestiune
Facultatea de Business ºi Turism

(fostã de Comerþ) Business, ªtiinþele
Consumatorului ºi Managementul
Calitãþii, Turism ºi Geografie

Facultatea de Economie Agroa-
limentarã ºi a Mediului, Economie
Agroalimentarã ºi a Mediului

SPECIALIZAREA ªTIINÞE 
ALE NATURII

Pentru Filiera Teoreticã - Profil Real,
specializarea ªtiinþe ale Naturii, planul
de ºcolarizare include studiul biologiei,
chimiei ºi fizicii. Media de admitere în
anul ºcolar anterior a fost 7.45. 

Oportunitãþi pentru continuarea
studiilor:

Facultatea de Medicinã Dentarã
Facutatea de Medicinã Generalã
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Biologie
Facultatea de Medicinã Veterinarã
Facultatea de Biotehnologii
Facultatea de Geneticã
Facultatea de Chimie
Facultatea de Inginerie Medicalã
Facultatea de Fizicã
Facultatea de Protectia Mediului
Politehnicã
Facultatea de Construcþii
Facultatea de Agronomie
Tehnicã dentarã
Balneo-fizio-kineto-terapie
Facultatea de asistente ºi moaºe
Laborator clinic

Disciplinele de studiu specifice în
cadrul specializãrii Filologie sunt:
Limba latinã, Literaturã universalã,
Limba englezã, Limba francezã. Ca
discipline opþionale sunt: Limba ger-
manã, Istoria recentã a României,
Hazarde naturale ºi antropogene. 

Oportunitãþi pentru continuarea
studiilor:

Facultatea de Litere, Istorie ºi
Teologie

Limba ºi literatura românã – O
limbã ºi literaturã strãinã (francezã,
englezã, latinã);

Limba ºi literatura francezã /
englezã – Limba ºi literatura românã sau o
altã limbã ºi literaturã strãinã;

Filologie clasicã;
Istorie; Istorie – O limbã strãinã;
Biblioteconomie – Limba ºi lite-

ratura românã sau o limbã ºi literaturã
strãinã;

Teologie ortodoxã didacticã –
Limba ºi literatura românã;

Teologie ortodoxã didacticã – 
O limbã ºi literaturã strãinã;

Facultatea de Sociologie ºi
Psihologie

Psihologie; Asistenþã socialã;
Sociologie;

ªtiinþele educaþiei;
Facultatea de ªtiinþe Politice, Filosofie

ºi ªtiinþe ale Comunicãrii
Filosofie; Jurnalism; ªtiinþe

politice;
 Comunicare ºi relaþii publice;
Biblioteconomie ºi ªtiinþa

Informãrii;
 Relaþii internaþionale ºi Studii

Europene (românã);
Facultate de drept
Facultatea de arte

Oferta Educaþionalã/ Anul ºcolar 2021-2022 -
Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi 

C limatul organizaþiei ºcolare
este deschis, caracterizat prin

dinamism ºi grad înalt de angajare a
membrilor instituþiei ºcolare, un climat
stimulativ, ofertant de satisfacþii ºi de
stabilirea unor relaþii deschise, cole-
giale între cadrele didactice, de
respect ºi sprijin reciproc. ªi activi-
tatea colectivelor auxiliare poate fi ca-
racterizatã prin calitate ºi interes faþã
de lucrul bine fãcut.

Misiunea ºcolii este sã asigure o
educaþie de calitate pentru dez-
voltarea intelectualã, socialã ºi profe-
sionalã a tinerilor în vederea adaptãrii
socio-economice a adolescenþilor de
azi,viitori cetãþeni activi, deplin

conºtienþi de propria valoare ºi com-
petitivi pe piaþa muncii localã ºi euro-
peanã.

Director - Prof. Mãdãlina LEFTER:
”Ne propunem sã asigurãm

aceastã calitate printr-un climat
intern stimulativ atât pentru
elevi, cât ºi pentru profesori, 
sensibil la nevoile locale ºi
regionale” 
.

Întreaga activitate a Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi se va con-
centra asupra dezvoltãrii libere,
depline ºi armonioase a individua-
litãþii umane, asupra formãrii tinerilor

ca personalitãþi autonome ºi creative,
capabile de performanþã ºi integrare
socio-culturalã ºi profesionalã în soci-
etatea contemporanã aflatã în conti-
nuã transformare, într-un climat 
prietenos ºi competitiv.    

Profesionalismul cadrelor didac-
tice stã chezãºie unei bune educaþii ºi
unei pregãtiri temeinice a elevilor pen-
tru viaþã.

Un avantaj deosebit de care benefi-
ciazã elevii noºtri îl constituie baza
materialã pusã la dispoziþia acestora
pentru procesul instructiv-educativ,
faptul cã dispunem de cadre didactice
titulare, calificate pentru toate disci-
plinele, ºi nu în ultimul rând dãruirea
ºi dragostea de care dau dovadã
dascãlii în desfãºurarea tuturor acti-
vitãþilor.

În anul ºcolar 2019-2020, Liceul
Teoretic “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi a
funcþionat cu un efectiv de 1204 elevi,
ºcolarizaþi prin urmãtoarele forme de
învãþãmânt: primar, gimnazial, liceal,
profesional. Liceul a funcþionat cu un
numãr de 47 de clase, dintre care 15
clase de primar,  15 clase de gimnaziu,
16 de clase de liceu, 1 de profesionalã.

Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi

SPECIALIZAREA FILOLOGIE
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COOLLEECCTTIIVV RREEDAACCÞÞIIONNAALL::

În fiecare an, Ziua
Eroilor este celebratã
odatã cu sãrbãtoarea
creºtinã a Înãlþãrii Dom-
nului, la 40 de zile de la
Sfintele Paºti, evocând
memoria celor cãzuþi de-
a lungul veacurilor pe

câmpurile de luptã. Cu
acest prilej, se aduce un
omagiu martirilor neamu-
lui românesc care s-au jert-
fit pentru credinþã, liber-
tate, dreptate ºi pentru
apãrarea þãrii ºi întregirea
neamului.

Prin sacrificiul lor, eroii
neamului sunt modele de
urmat pentru tinerele ge-
neraþii - ei au lãsat în urmã o
lecþie a dãruirii de sine, pen-
tru un ideal suprem. În toatã
þara au au avut loc ceremo-
niale militare ºi religioase,
activitãþi specifice pentru co-
memorarea eroilor români
cãzuþi la datorie. 

De Ziua Eroilor, ºi la
Urlaþi au fost comemoraþi
martirii noºtri cãzuþi pe câm-
purile de luptã pentru liber-
tate. O delegaþie a reprezen-
tanþilor autoritãþii locale,
condusã de Primarul
Marian Mãchiþescu ºi Vice-
primarul Lazãr Stan au
depus coroane de flori la
Monumentele Eroilor din
centrul localitãþii, dupã o
slujbã de pomenire oficiatã
în centrul civic. 

“Îi omagiem pe cei

care de-a lungul

veacurilor au creat un

sentiment al eroismului,

al patriei ºi al dãruirii

de sine. Actele lor de

eroism sunt consemnate

nu doar de istoria noas-

trã, dar sunt repere ºi în

istoria universalã. Tãria

de caracter, deter-

minarea, hotãrârea ºi

dragostea cu care au slu-

jit cauza româneascã ne

obligã sã pãstrãm ºi sã

permanentizãm valorile

patrimoniului naþional

pe care ei l-au fãurit cu

trudã ºi sânge”, ne-a

declarat Primarul

Marian MÃCHIÞESCU.

Martirii neamului - comemoraþi 
la Urlaþi de Ziua Eroilor

Activitate educativ-preventivã a poliþiºtilor antidrog 
la Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi

Poliþiºti din cadrul IPJ
Prahova - Birou Siguranþã
ªcolarã, împreunã cu
reprezentanþi ai Agenþiei
Naþionale împotriva trafi-
cului de persoane ºi ai
Agenþiei Naþionale
Antidrog, au desfãºurat o
amplã activitate educativ-
preventivã în cadrul
Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi. 

Întâlnirea a avut ca scop
prevenirea delincvenþei
juvenile ºi victimizarea
elevilor, creºterea gradului
de informare a categoriilor
vulnerabile cu privire la
riscurile asociate exploa-
tãrii, cât ºi informarea ºi
sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la impli-
carea traficului de persoane
în vederea reducerii cererii
de servicii prestate de cãtre
victimele traficului. 

În cadrul activitãþii au
fost vizionate spoturi ºi fil-
muleþe antitrafic, antidrog ºi
au fost purtate discuþii
privind importanþa respec-
tãrii regulilor în societate,
rolul procesului de
învãþãmânt în formarea
tinerilor ºi consecinþele care
pot surveni în urma com-
portamentului deviant. 

Activitatea a fost orga-
nizatã ºi coordonatã în
cadrul liceului de Prof.
Georgiana Smaranda ºi 
s-a desfãºurat la clasele a
IX-a ºi a XI-a. 
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