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1. Hotărârea nr. 49/
30.05.2013  privind aprobarea
cotizaţiei Consiliului Local
Urlaţi la Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru manage-
mentul apei - Prahova” pentru
anul 2013.

2. Hotărârea nr. 50/
30.05.2013 privind rectificarea
bugetului general al unităţii ad-
ministrativ-teritoriale pe anul
2013.

3. Hotărârea nr. 51/
30.05.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grădiniţa
cu Program Prelungit
„Clopoţica”, Oraşul Urlaţi, pen-

tru luna aprilie 2013.
4. Hotărârea nr. 52/

30.05.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul  Urlaţi, pentru luna
aprilie 2013.

5. Hotărârea nr. 53/
30.05.2013 privind aprobarea
vânzării imobilului-teren în
suprafaţă de 153 m.p. situat în
Oraşul Urlaţi, strada Tudor
Vladimirescu, Tarla 35 Parcela
Cc 1110/1, către SC ALCOS
SRL Urlaţi.

6. Hotărârea nr. 54/
30.05.2013 privind aprobarea
scoaterii la licitaţie în vederea

vânzării a imobilului-teren în
suprafaţă de 46 m.p. situat în
Oraşul Urlaţi, strada 1 Mai,
Tarla 58 Parcela Cc 2160/6.

7. Hotărârea nr. 55/
30.05.2013 privind aprobarea
scoaterii la licitaţie în vederea
vânzării a imobilului-teren în
suprafaţă de 120 m.p. situat în
Oraşul Urlaţi, strada Orzoaia
de Sus nr.144, Tarla 18 Parcela
Cc 601/1.

8. Hotărârea nr. 56/
30.05.2013 privind aprobarea
contului anual de execuţie a
bugetului general al oraşului
Urlaţi şi a situaţiilor financiare
la data de 31 decembrie 2012.

9. Hotărârea nr. 57/

30.05.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
Oraşul Urlaţi, pentru luna
aprilie 2013.

10. Hotărârea nr. 58/
30.05.2013 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
privind obiectivul «Refacere îm-
prejmuire tip 3 Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” (str. 1
Mai nr. 28), oraşul Urlaţi,
judeţul Prahova».

11. Hotărârea nr. 59/
30.05.2013 pentru aprobarea
documentaţiei tehnico-eco-
nomice privind obiectivul «Re-
abilitare reţea de alimentare cu

apă Colonia „11 Iunie”».
12. Hotărârea nr. 60/

30.05.2013 privind aprobarea
majorării tarifului pentru servi-
ciul de salubrizare prestat per-
soanelor juridice (instituţii
publice şi agenţi economici) de
către S.C. FLORICON SALUB
S.R.L..

13. Hotărârea nr. 61/
30.05.2013 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pe pe-
rioada iunie - august 2013 – 
d-nul Bălănoiu Gheorghe.

Inspector,
Diana Sersea

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al oraşului Urlaţi în 
şedinţa ordinară  din 30 mai 2013

Cartea de identitate se
eliberează fiecărui cetăţean
român, la împlinirea vârstei
de 14 ani obligatorie), cu ex-
cepţia cetăţenilor români
domiciliaţi în străinătate.
Aceştia din urmă pot aplica
pentru o carte de identitate
provizorie în cazul în care au
reşedinţă temporară, valabilă
timp de un an.

CARTEA DE IDENTITATE
este documentul emis în sistem
informatizat şi cuprinde urmă-
toarele elemente: 

a) denumirea statului;
b) denumirea documentu-

lui;
c) seria, compusă din două

litere, şi numărul, compus din 6
cifre;

d) denumirea structurii emi-
tente, respectiv a Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă
a Persoanelor sau, după caz, a
Directia pentru Evidenta Per-
soanelor si Administrarea
Bazelor de Date - denumirea
abreviată, iniţialele judeţului,
după caz, şi codul structurii
emitente;

e) termenul de valabilitate;
f) fotografia titularului;
g) următoarele date per-

sonale ale titularului:
1. codul numeric personal;
2. numele - semnifică nu-

mele de familie;
3. prenumele;
4. cetăţenia;
5. locul naşterii;

6. sexul;
7. domiciliul.

Formatul cărţii de identitate
este tip cartelă, tipărită pe o sin-
gură faţă, cu dimensiunile:

a) lungimea de 105 mm;
b) lăţimea de 74 mm;
c) grosimea de 0,7 mm;

Structura cărţii de identitate
este formată din două straturi
exterioare transparente, între
care se introduce suportul pen-
tru fotografie, text şi alte in-
scripţionări; cele 3 straturi sunt
asamblate tehnologic, formând
un tot unitar.

Fotografia este color, are di-
mensiunile de 38x30 mm şi
este executată cu mijloace in-
formatice, direct pe suportul
cărţii de identitate .

Elementele de particu-
larizare a cărţii de identitate
sunt:

a) drapelul României,
având dimensiunile de 45 x 7
mm şi poziţionarea în partea
superioară a cărţii de identitate,
intensitatea culorilor fiind cea
prevăzută în anexa nr. 1 la
Legea nr. 75/1994 privind
arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema
României de către autorităţile şi
instituţiile publice;

b) stema ţării având dimen-
siunile de 30 x 41 mm şi pozi-
tionarea în centrul spaţiului
rezervat textului, potrivit mod-

elului original în culorile pre-
văzute în anexa nr. 1 la Legea
nr. 102/1992 privind stema
ţării şi sigiliul statului;

c) sigla reprezentată sub
forma unui desen geometric
oval, conţinând abrevierea sin-
tagmei „evidenţa persoanelor”
- ,,evp” - poziţionat sub fo-
tografie şi încadrat la stânga de
codul structurii emitente şi de
simbolul judeţului sau, după
caz, al municipiului Bucureşti,
la dreapta.

d) fondul – fonta de sigu-
ranţă – cuprinde curbilinii de
siguranţă, asemănătoare celei
aplicate pe bancnote, care, prin
desenul complex, combinaţia
de culori şi procedeul de impri-
mare, asigură protecţia îm-
potriva falsificării.

Zona de citire automată cu
caractere identificabile optic:

a) este poziţionată în partea
inferioară a cărţii de identitate;

b) are lungimea de 102 mm
şi lăţimea de 17 mm;

c) conţine: tipul documen-
tului, codul ţării emitente, nu-
mele şi prenumele titularului,
seria şi numărul documentului,
cetăţenia, data naşterii, sexul,
valabilitatea şi codul numeric
personal fără cifrele ce sem-
nifică data naşterii.

Textul cărţii de identitate
este tipărit la imprimanta laser
color, utilizând codificarea stan-
dardizată a setului de caractere
româneşti şi tastatura standard
românească.

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât
de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;

- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezen-

tantului legal;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face

dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz,

hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în
care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea

taxei extrajudiciare de timbru.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit
de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal,
de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de per-
soana căreia i-a fost încredinţat în plasament.   

CONSILIUL LOCAL URLAŢI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR 

DOCUMENTE NECESARE
PENTRU ELIBERAREA 
ACTULUI DE IDENTITATE
LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI
DE 14 ANI

CARTEA DE IDENTITATE: 
Ce trebuie să ştie fiecare cetăţean 
despre buletinul propriu
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Delegaţiile din Germania,
România, Italia, Lituania şi
Spania au sosit în cursul zilei de
29 aprilie pe aeroporturile din Is-

tanbul. Elevii au fost întâmpinaţi
cu multă căldură şi amabilitate de
către colegii turci care i-au integrat
pentru câteva zile în familiile lor. 

A doua zi, dimineaţă, dele-
gaţiile au făcut prima vizită în
liceul „Imam Hatip” din Gemlik.
După primirea oficială şi vizitarea
moscheii în care elevii din Turcia
făceau practică religioasă, a
urmat prezentarea jocurilor
specifice fiecărei ţări, această
manifestare având drept scop 
des  coperirea asemănărilor dintre
culturile ţărilor participante. 

În a treia zi, elevii au partici-
pat la un workshop despre Ideal
European Country. După-ami-
ază, s-a vizitat oraşul Niceea, un
important centru al culturii ro-
mane, bizantine şi otomane. La
întoarcere, elevii gazde au
pregătit o seară culturală, în
cadrul căreia am avut posibili-
tatea de a vedea câteva tradiţii
turceşti. 

În ziua următoare, ne-am bu-
curat de o vizită în Istanbul, unde
am văzut  biserica Sfânta Sofia,
Moscheea Albastră şi am făcut o

minicroazieră cu vaporaşul pe
Bosfor. 

În ziua a cincea, copiii au
avut posibilitatea de a învăţa să
picteze în apă - marbling, o
tehnică veche foarte răspândită
în Turcia, iar după aceea am
mers în oraşul Bursa unde dele-
gaţiile din cadrul proiectului au
fost întâmpinate de primar. 

Ultima zi a fost rezervată unei
investigaţii culturale în centrul
oraşului Bursa. 

În ziua de duminică, 5 mai,
elevii şi profesorii şi-au luat rămas-
bun şi au plecat spre ţările lor mai
bogaţi sufleteşte şi cu amintiri de

neuitat.
Aceste întâlniri de proiect au

avut scopul de a realiza imaginea
unei ţări ideale, în care să se
regăsească elemente specifice
fiecărei ţări participante, iar elevii
să aibă posibilitatea de a trăi,
chiar şi pentru câteva zile, în
sânul unei familii dintr-o altă ţară. 

Considerăm că experienţa
acumulată a fost benefică pentru
toată lumea şi sperăm că acesta a
fost începutul unor astfel de co-
laborări.

Prof. Iuliana Stan

Proiect  Comenius IMACO – ultima întâlnire Turcia 
29 aprilie - 5 mai 2013

Elevii şi profesorii Liceului Teoretic Brâncoveanu-Vodă
Urlaţi au participat, în această primăvară, la un nou
schimb de experienţă în cadrul Proiectului Comenius
IMACO. De data aceasta, un grup format din patru elevi:
Gordan Alina, clasa a XI-a, Oprinoiu Gabriel, clasa a XI-a,
Barbu Laurenţiu, clasa a X-a şi Nedelcu Alexandru, clasa
a X-a, a reprezentat liceul nostru şi aceştia au dovedit încă
o dată că vorbesc foarte bine limba engleză, că sunt socia-
bili, creativi şi inteligenţi.

Pe 13 iunie 2013, elevii Liceului
Teoretic Brâncoveanu-Vodă Urlaţi
au avut bucuria de a întâlni, într-un
cadru de basm şi cu o gazdă fer-
mecătoare, un mare poet al zilelor
noastre. 

Astfel, au avut prilejul să constate că

noţiunile de teorie literară nu sunt forme
fără fond, că poezia încă pulsează în su-
fletul poporului român, că poeţii sunt vii
prin creaţiile lor indiferent de secolul în
care s-au născut

Conacul Bellu, locul în care a avut
loc evenimentul, a dat o notă aparte
acestei lansări de CD-uri, în lectura au-
torului însuşi. Pentru câteva ore, toţi cei
interesaţi de poezie au ascultat
destăinuirile poetului Lucian
Avramescu, au cumpărat cărţi, CD-uri
cu autograful poetului, i-au pus întrebări
şi i-au pregătit mici surprize. Câţiva elevi
ai liceului au recitat poezii, au cântat şi

l-au încântat pe invitat. De asemenea,
directorul Muzeului Conacul Bellu, Gabi
Nicolau, gazda noastră şi iniţiatoarea în-
tâlnirii, a depus toate eforturile în
pregătirea tuturor momentelor acestei
întrevederi. 

Dacă ar fi să spunem un singur cu-
vânt despre acest eveniment, am alege
SUFLET. El defineşte cel mai bine căl-
dura, frumuseţea, apropierea, poezia,
pacea, bucuria şi încântarea resimţite de
fiecare dintre cei prezenţi. Şi, cum toate
acestea sunt sentimente, trăiri pur
umane, ele nu puteau emoţiona decât
într-o minunată întâlnire de suflet cu cel

care-şi deschide sufletul prin poezie, 
jurnalistul şi poetul Lucian Avramescu.

Mulţumim pe această cale organi-
zatorilor care s-au gândit să ne ridice
pentru câteva clipe spre sferele înalte ale
poeziei, rupându-ne din cotidianul anost
şi dăruindu-ne puritate!

Prof. Iuliana Stan

La 12 ani, Rareş Alexandru Braşov
este un puşti pasionat de fotbal. Dar nu
ca toţi ceilalţi. Face parte din echipa de
juniori a Petrolului care a câştigat faza
zonală a Cupei Hagi Danone, a fost în
Portugalia şi a jucat la puternicul turneu
Mundialito. Iar în ziua în care Petrolul a
câştigat Cupa României, a fost acolo. Pe
Arena Naţională, venind direct de la
Arad. 

Spiritul Petrolului a renăscut. Şi,
odată cu el, mândria de a fi petrolist. Cel
mai bine se vede la copii. Aţi văzut câţi
puşti din judeţ poartă tricourile Petrolu-
lui? Atunci, cum trebuie să fie când
chiar joci la Petrolul? Rareş Alexandru
Braşov, din Urlaţi, are 12 ani şi, de 4
ani, este junior la Petrolul. Fundaş
dreapta. Face parte din grupa care a
participat la Mundialito, în Portugalia,
cel mai puternic turneu din lume la
această categorie de vârstă. Lupişorii au
mers până în optimile de finală, unde au
pierdut în faţa brazilienilor de la Uniao
Rio de Janeiro. 

Ultima “ispravă” a lui Rareş este
câştigarea fazei zonale a Cupei Hagi
Danone cu Petrolul, care i-a adus o
cupă, dar şi o poză cu Gică Hagi, pe
care i-au făcut-o părinţii!

“Îi place foarte mult fotbalul! A fost
în toate turneele, merge la antrena-
mente în fiecare zi”, spune mama lui
Rareş, Alina Braşov. 

Pe Arena Naţională

Ca orice petrolist care se respectă,
Rareş a mers la finala Cupei României,
pe Arena Naţională. Numai că el a venit
de la Arad, acolo unde se afla cu lotul
de juniori, la turneul final la Cupei Hagi
Danone. “L-am aşteptat la Ploieşti, iar
el ne suna tot timpul de pe drum să ne
întrebe dacă am ajuns. Era obosit, dar
când am ajuns pe stadion, la Bucureşti,
a uitat de toate! A fost foarte fericit! Am
stat apoi, până dimineaţa la Ploieşti,
pentru că a insistat să rămână să vadă
întoarcerea jucătorilor”, îşi aminteşte

mama lui Rareş. 

Şi fotbal şi şcoală

Rareş Braşov este pasionat de fot-
bal, dar are grijă şi de şcoală. Tocmai a
trecut clasa a şaptea. Şi nu oricum, ci cu
menţiune. Rareş merge zilnic la Ploieşti
pentru antrenamente, participă inclusiv
la turnee internaţionale şi mai are timp
să şi înveţe. Nu-i deloc uşor, însă 
recompensele sunt pe măsură. Uitaţi-vă
numai la fotografia cu Hagi!

Ciprian RADU

Întâlnire de suflet cu poetul Lucian Avramescu

Pui de lup. Din Urlaţi, la Mundialito!
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Aproximativ 600 de ciclişti s-au
aşezat la startul Maratonului Vinului,
duminică, 9 iunie, în faţa primăriei din
Urlaţi. Într-o atmosferă plăcută, ani-
mată de muzică, mulţi copii şi spiritul
sportivilor, s-a dat startul la competiţiile
pentru traseele de 30 şi 50 de kilometri. 

Dacă, la început, concurenţii au fost
puţin derutaţi din cauza dificultăţii
traseelor pe care unele porţiuni fuseseră
afectate de ploi, organizatorii au re-
strâns, pentru siguranţa tuturor, rutele,
astfel încât competiţiile să se desfăşoare
normal. 

„A fost o întâlnire plăcută, cu o or-
ganizare perfectă, iar norocul cel mai
mare a fost vremea frumoasă de după-
amiză. Ne-a plăcut şi abia aşteptăm să
mai venim şi anul viitor”, ne-a declarat
un participant la eveniment. 

„Am venit aici pentru a face un pic
de mişcare şi ne bucurăm că vremea a
ţinut cu noi. Este frumos, ne-au impre-
sionat mai ales împrejurimile oraşului şi
cred că şi beneficiarii competiţiilor vor
avea de câştigat din acest eveniment”,
ne-a mai spus un alt ciclist. 

„Traseul este dificil, dar merită toată

plimbarea”, ne-a spus un alt participant
la Maratonul Vinului. 

Banii din vânzarea biletelor de par-
ticipare, dar şi donaţii ale organizato-
rilor şi ale sponsorilor au fost
direcţionate pentru două organizaţii
nonguvernamentale pentru protecţia
copiilor, Fundaţia Bucuria Ajutorului şi
Casa Rozei. 

„Le mulţumim tuturor celor 600 de
participanţi, dar şi sponsorilor,
partenerilor, voluntarilor şi tuturor celor
care au contribuit la organizarea aces-
tui eveniment”, este mesajul organiza-
torilor de la Quintus Foundation.

În această lună, oraşul Urlaţi a fost gazda unuia dintre cele mai aşteptate
evenimente sportive din Prahova, Maratonul Vinului. Nu este vorba despre de-
gustări, ci de o competiţie caritabilă pentru promovarea ciclismului montan,
apreciată de sute de sportivi din toate colţurile ţării.

MARATONUL VINULUI 2013:

„Organizare perfectă, vremea a ţinut cu noi”. FOTOREPORTAJ
Clasament General Masculin Maraton Elite 

Name Team Ture Timp
1 Marian Frunzeanu Giant Team Romania 3 02:20:46
2 Alexandru Stancu 3 02:25:09
3 Adrian Nitu Giant Team Romania 3 02:25:33

Clasament General Masculin Maraton 

Name Team Ture Timp
1 Filip – Ilie Grigor 3 02:34:20
2 Ulisse Gheduzzi Ideal Geiger Team 3 02:34:40
3 Simon Cobianu Orbea.ro 3 02:35:46

Clasament  Masculin Maraton 18-29 

Name Team Ture Timp
1 Sebastian Luca Ideal Geiger Team 3 02:35:54
2 Bogdan Dumitru Extreme Riders 3 02:36:17
3 Adrian Dumitru Felt Sidi MTB 3 02:39:25

Clasament  Masculin Maraton 30-39 

Name Team Ture Timp
1 Filip – Ilie Grigor 3 02:34:20
2 Simon Cobianu Orbea.ro 3 02:35:46
3 Rares Palca 3 02:43:23

Clasament  Masculin Maraton 40+ 

Name Team Ture Timp
1 Ulisse Gheduzzi Ideal Geiger Team 3 02:34:40
2 Georgiadis Georgios 3 03:07:10
3 Bogdan Mihai Ionita Sportul Pentru Tine 3 03:07:45

Clasament  Feminin Maraton Open 

Name Team Ture Timp
1 Irina Dumitru Giant Team Romania 3 03:27:03
2 Andreea Crivoi CS Bikersteam 3 03:43:33
3 Doina Titei Nomad Merida CS 3 04:13:58

Clasament General Semimaraton Masculin 

Name Team Ture Timp
1 Nicusor Panaitescu C.S. Conpet Ploiesti 2 01:42:47
2 Florin Marza Club Ciclism Galati 2 01:48:36
3 Catalin Sprinceana 2 01:49:27

Clasament  Semimaraton Masculin 14-29 

Name Team Ture Timp
1 Florin Marza Club Ciclism Galati 2 01:48:36
2 Calin Alexandru Serban C.S. Conpet Ploiesti 2 01:52:27
3 Vlad Urzica PerfectBike 2 01:53:00

Clasament  Semimaraton Masculin 30-39 

Name Team Ture Timp
1 Catalin Sprinceana 2 01:49:27
2 Gabriel Daitoiu Didi Felt MTB 2 01:54:09
3 Catalin Toda 2 01:59:31

Clasament  Semimaraton Masculin 40+ 

Name Team Ture Timp
1 Nicusor Panaitescu C.S. Conpet Ploiesti 2 01:42:47
2 Dorin Grigoras 2 01:56:13
3 Ciprian Lipsa Club Ciclism Galati 2 02:02:18

Clasament General Feminin Semimaraton 

Name Team Ture Timp
1 Oana Soare CarpatBike 2 02:28:23
2 Ioana Molnar Team MD 2 02:34:34
3 Adrian Branea Drag Bicycles 2 02:35:50

Clasament  Feminin Semimaraton 14-29 

Name Team Ture Timp
1 Adrian Branea Drag Bicycles 2 02:35:50
2 Valentina Iom 2 02:39:13
3 Alexandra Baicoianu 2 02:40:22

Clasament  Feminin Semimaraton 30+ 

Name Team Ture Timp
1 Oana Soare CarpatBike 2 02:28:23
2 Ioana Molnar Team MD 2 02:34:34
3 Ana-Maria Zaharia CS Bikersteam 2 02:43:59
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Unirea Urlaţi a terminat
campionatul pe locul al op-
tulea în Liga A Prahova. Fot-
baliştii au luat vacanţă, dar
vor reveni la antrenamente
la jumătatea lunii iulie, pen-
tru a pregăti un sezon viitor
în care să aibă cel puţin
acelaşi parcurs ca în prece-
dentul. 

În ciuda modificărilor sur-
venite în pauza de iarnă, care
au dus la schimbări dramatice
în ceea ce priveşte componenţa
lotului de jucători, Unirea Urlaţi
a rămas o prezenţă agreabilă în
Liga A Prahova. Bazându-se pe
o echipă tânără, formată, în
majoritate, din fotbalişti din
zonă, Unirea a încheiat campi-
onatul pe poziţia a opta, la 
ega  li tate de puncte cu CS
Păuleşti, formaţie care a avut
însă întâietate la alcătuirea
clasamentului final, graţie rezul-
tatelor din meciurile directe. 

Miza pe continuitate

După ce a rulat, pe parcur-
sul returului campionatului tre-
cut, o serie de jucători tineri,
Unirea Urlaţi mizează acum pe
aceştia. De altfel, nucleul

echipei va fi păstrat şi pentru
sezonul viitor. „Lotul va fi, în
principiu, acelaşi cu care am
terminat campionatul. Jucătorii
se află acum în vacanţă şi nici-
unul dintre ei nu şi-a manifes-
tat, cel puţin până acum,
dorinţa să plece. Am promovat
cu succes o serie de jucători de
la echipa de juniori, au luat
contact cu fotbalul Ligii A Pra-
hova, cu cerinţele de la acest
nivel şi cred că vor fi pregătiţi să
abordeze noul sezon”, ne-a de-
clarat viceprimarul oraşului
Urlaţi, Lazăr Stan. 

Pe mâna lui Ion Catană

În ceea ce priveşte locul de
jucători, lucrurile vor fi lămurite
odată cu reunirea programată
într-una din zilele din intervalul
15-20 iulie. Responsabilii
echipei din Urlaţi mizează în
continuare pe sprijinul
antrenorului Ion Catană.
„După ce jucătorii se vor în-
toarce la program, se vor
antrena aici, la baza noastră
sportivă. Sperăm să o facă sub
comanda lui Ion Catană, ne
dorim ca el să continue aici şi
vom avea o discuţie în acest
sens. De asemenea, vom dis-
puta o serie de meciuri de veri-

ficare, jocuri care vor fi stabilite
la momentul oportun”, a pre-
cizat viceprimarul Urlaţiului. 

Obiectiv pentru sezonul
viitor

Unirea Urlaţi îşi propune să
fie, în primul rînd, o zonă de
stabilitate în peisajul fotbalului
prahovean. Şi, cu sprijinul ad-
ministraţiei locale, acest lucru
se întâmplă deja. Obiectivul
pentru sezonul viitor este
clasarea în primele opt echipe
din Liga A Prahova. „După
cum ştiţi, în retur, echipa s-a
modificat complet ca şi lot de
jucători. Am întinerit-o însă,
tocmai în perspectiva noului
sezon. Tinerii jucători au avut
timp să se acomodeze şi repre -
zintă acum soluţii viabile pentru

echipa noastră şi pentru obiec-
tivul pe care ni-l dorim. Sperăm
ca, în curând, să benefeciem şi
de  sprijinul unor sponsori lo-
cali, pentru a dezvolta cât mai
mult activitatea fotbalistică din
Urlaţi. Astfel, pentru sezonul vi-

itor, ne propunem să luptăm
pentru o clasare în primele opt
locuri ale Ligii A Prahova”, a
încheiat viceprimarul oraşului
Urlaţi, Lazăr Stan.   

Ciprian RADU

Unirea Urlaţi: Misiune îndeplinită

Clasamentul final al Ligii A Prahova
1. CSM CÂMPINA 34 31 3 0 113-15 96 (+45)
……………………………………………………………………………...................................................................….
2. Petrolistul Boldeşti 34 24 4 6 116-22 76 (+25)
3. AFC Băneşti-Urleta 34 21 4 9 81-45 67 (+16)
4. Avântul Măneciu 34 21 4 9 103-44 67 (+16)
5. CS Blejoi 34 18 6 10 94-56 60 (+9)
6. CSO Plopeni 34 19 3 12 83-54 60 (+9)
7. CS Păuleşti 34 16 9 9 68-41 57 (+6)
8. Unirea Urlaţi 34 17 6 11 75-56 57 (+6)
9. Progresul Drăgăneşti 34 14 5 15 70-82 47 (-4)
10. Chimia Brazi 34 13 6 15 56-65 45 (-6)
11. AS Ploieşti 34 12 7 15 48-57 43 (-8)
12. Precizia Breaza 34 12 5 17 58-104 41 (-10)
13. AFC Astra II 34 11 5 18 64-75 38 (-13)
14. AFC Brebu 34 10 4 20 52-61 34 (-17)
15. Caraimanul Buşteni 34 9 5 20 53-74 32 (-19)
……………………………………………………………………..................................................................………….
16. CS Ceptura 34 8 4 22 52-111 28 (-23)
17. Brădetul Ştefeşti 34 3 5 26 32-136 14 (-37)
18. Voinţa Vadu Părului 34 4 1 29 40-160 13 (-38)

*Echipa CSM Câmpina a promovat în Liga a III-a naţională după câştigarea barajului;
*Au retrogradat în Liga B CS Ceptura, Brădetul Ştefeşti şi Voinţa Vadu Părului. *Departa-

jarea echipelor aflate la egalitate de puncte s-a făcut după criteriul meciurilor directe, după cum
urmează: 

- AFC Băneşti-Urleta - Avântul Măneciu 4-1 (tur), 1-2 (retur)
- CS Blejoi - CSO Plopeni 3-5 (tur), 2-0 (retur)
- CS Păuleşti - Unirea Urlaţi 1-3 (tur), 6-0 (retur)



Preşedintele Grupului de
Acţiune Locală ales cu unanimi-
tate de voturi este Marian
Măchiţescu, primarul oraşului
Urlaţi. Parteneriatul public-privat
GAL „Valea Cricovului” a fost în-
fiinţat legal în noiembrie 2012, în
martie 2013 fiind semnat con-
tractul de finanţare în cadrul Axei
LEADER din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală.
„Ca să poţi fi beneficiar GAL tre-
buie să fii din teritoriul GAL, atât
cu sediul firmei, cât şi cu punctul
de lucru”, ne-a explicat Rodica
Chezan, directorul GAL „Valea
Cricovului”. 

„Totalul sumei publice neram -
bursabile obţinute din fonduri eu-
ropene de către GAL Valea
Cricovului este de 2.842.000 de
euro, sumă care se împarte pe
măsuri. La cele negeratoare de
venituri, contribuţia este de sută
la sută nerambursabilă, iar
proiectele generatoare de veni-
turi, în funcţie de măsură, sunt
condiţionate de o cotă de cofi-
nanţare care diferă în funcţie de
specificul proiectului. De exem-
plu, în agroturism, ajutorul public
nerambursabil poate ajunge la
85% iar cofinanţarea necesară
este de doar 15%”, ne-a mai spus
directorul GAL, Rodica Chezan.

Proiectele pe Axă 1 -
„Creşterea competitivităţii sec-
torului agricol şi forestier”

Pe data de 28 iunie 2013, a
fost deschisă cea de-a doua se-
siune de depunere  proiecte,
după cum urmează: 

Măsura 411 prin:
- Măsura 112 PNDR - Insta-

larea tinerilor fermieri. Fondul
public disponibil pe măsură este

de 160.000 euro, iar suma 
maximă nerambur sabilă / pro -
iect este de 20.000 euro. 

- Măsura 121 PNDR - M o -
der nizarea exploataţiilor agricole.
Fondul public disponibil pe mă-
sură este de 72.000 euro, suma
maximă nerambursabilă/proiect
este de 20.000 euro.

- Măsura 123 PNDR -
Creşterea valorii adăugate a pro-
duselor agricole şi forestiere. Fon-
dul public disponibil pe măsură
este de 129.000 euro, iar suma
maximă nerambursabilă/proiect
este de 29.000 euro.

- Măsura 142 PNDR - Înfi-
inţarea grupurilor de producă-
tori. Fondul public disponibil pe
măsură este de 200.000 euro,
suma maximă neram-
bursabilă/proiect este de 50.000
euro.

- Măsura 125 PNDR – Îm-
bunătăţirea şi dezvoltarea infra-
structurii legate de dezvoltare şi
adaptarea agriculturii. Fondul
public disponibil pe măsură este
de 200.000 euro. Suma maximă
nerambursabilă/proiect este de
200.000 euro. 

Măsura 413 prin:
- Măsura 312 PNDR - Sprijin

pentru crearea şi dezvoltarea de
micro-întreprinderi. Fondul pub-
lic disponibil pe măsură este de
518.000 euro. Suma maximă
nerambursabilă/proiect este de
28.000 euro pentru PFA şi
64.000 pentru micro-între-
prinderi. 

- Măsura 313 PNDR - Încu-
rajarea activităţilor turistice. Fon-
dul public disponibil pe măsură
este de 229.000 euro. Suma
maximă nerambursabilă/proiect
este de 85.000 euro (compo-
nenta a+b) şi 25.000 compo-
nenta (c+d). 

- Măsura 322 PNDR - Reno-
varea, dezvoltarea satelor, îm-
bunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia ru-
rală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale. Fondul public
disponibil pe măsură este de
920.000 euro. Suma maximă
nerambursabilă/proiect este de
92.000 euro. 

- Măsura 112 - Instalarea
tinerilor fermieri. Beneficiarul de
proiect primeşte o primă de in-
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală VALEA CRICOVULUI , aduce la cunoştinţa lansarea  celei de-a
doua sesiuni de depunere a proiectelor  pentru anul 2013  in perioada 28 iunie 2013 – 31 iulie 2013

Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru Măsurile 411 prin :
* Masura 112 PNDR – Instalarea tinerilor fermieri - fondul public disponibil pe masura este de 160.000

euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 20.000 euro
* Măsura 121 PNDR – Modernizarea exploatatiilor agricole - fondul public disponibil pe masura este

de 72.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 20.000 euro 
* Măsura 123 PNDR – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere - - fondul public

disponibil pe masura este de 129.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 29.000 euro 
* Măsura 142 PNDR – Înfiinţarea grupurilor de producători - fondul public disponibil pe masura este

de 200.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 50.000 euro
* Masura 125 PNDR – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea

agriculturii  fondul public disponibil pe masura este de 200.000 euro ; suma maxima neram-
bursabila/proiect este de 200.000 euro 

Măsura 413 prin :
* Masura 312 PNDR – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi - fondul public

disponibil pe masura este de 518.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 28.000 euro
pentru PFA si 64.000 pentru microintreprinderi

* Masura 313 PNDR – Incurajarea activitatilor turistice  - fondul public disponibil pe masura este de
229.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 85.000 euro (componenta a+b) si 25.000
componenta (c+d) 

* Măsura 322 PNDR – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econo-
mia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - fondul public disponibil pe masura este
de 920.000 euro ; suma maxima nerambursabila/proiect este de 92.000 euro

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL VALEA CRICOVULUI din  Oraşul Urlati, Str. 23 August, nr. 9,
zilnic de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat în teritoriul GAL
VALEA CRICOVULUI: (Urlati, Bucov, Valea Calugareasca, Albesti-Paleologu, Ceptura, Iordacheanu, Gor-
net Cricov, Draganesti, Ciorani, Salciile si Jilavele.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL VALEA
CRICOVULUI – www.galvaleacricovului.ro 

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie, conformitate şi eligibilitate, pre-
cum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri, în format electronic pe site-ul oficial al Grupului
de Acţiune Locală VALEA CRICOVULUI – www.galvaleacricovului.ro sau www.apdrp.ro - Agenţia de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit sau www.madr.ro -  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Grupului de Acţiune Locală VALEA CRICOVULUI: oraşul Urlati,
str. 23 August, nr.9, judeţul Prahova : telefon – 0244.271.320, email: contact@galvaleacricovului.ro 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după
aprobarea Raportului de Selec?ie de către Comitetul de Selecţie al GAL VALEA CRICOVULUI.

Asociaţie GAL VALEA CRICOVULUI va notifica în scris şi prin intermediul paginii web www.gal-
valeacricovului.ro  toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanţare depuse.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
VALEA CRICOVULUI

Oraşul  Urlaţi; str. 23 August; nr.9;
judeţul Prahova

Anunţă
lansarea sesiunii 2/2013  pentru depunerea proiectelor

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Valea
Cricovului” este o entitate ce reprezintă un
parteneriat public-privat, care reuneşte 40 de
parteneri (11 autorităţi publice, 29 reprezentanţi
ai sectorului privat şi ai societăţii civile) din zona
sud-est a judeţului Prahova (comunele: Albeşti-
Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, Drăgăneşti,
Gornet Cricov, Iordăcheanu, Sălciile, Valea
Călugărească şi oraşul Urlaţi) şi o zonă din nord-
vestul judeţului Ialomiţa (comuna Jilavele),
acoperind un teritoriu cu 11 localităţi, având
69.981 locuitori.
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stalare. 
„Dacă ferma are minim 6

UDE (unitate de dimensiune eco-
nomică a fermei) şi vârsta până la
40 de ani, primeşte 12.000 de
euro. Cu cât ferma creşte, la un
UDE poate să mai primească
4.000 de euro. Un hectar de viţă
de vie este cotat cu 0,29 UDE, o
văcuţă cu lapte este cotată cu
0.88 UDE. Dacă e junică are
0,26 UDE. Un hectar de livadă
reprezintă 1 UDE, un hectar de
grâu este 0,28 UDE, un hectar de
legume în câmp este 0,34 UDE.
Una dintre condiţii este aceea ca
tinerii aspiranţi pentru aceste fon-
duri să nu fi fost înregistraţi la
APIA mai mult de 12 luni. 

În situaţia în care se constată
că exploataţia agricolă a solici-
tantului îndeplinea condiţia mini -
mă (dimensiunea exploataţiei
agricole este cuprinsă între 6 –
40 UDE) cu mai mult de 12 luni
înainte de depunerea Cererii de
Finanţare, acesta nu este eligibilă
pentru sprijin. Noi îi informăm pe
fermierii care corespund să se în-
registreze la APIA şi să vină ime-
diat la GAL, nu să se înregistreze
la APIA şi să vină la GAL peste
doi ani, pentru că astfel nu mai
pot aplica pentru finanţare, oricât
de bun ar fi proiectul. Pe Măsura
112, proiectele sunt finanţate sută
la sută, iar suma este neram-
bursabilă”, ne-a mai precizat di-
rectorul GAL „Valea Cricovului”.

- Măsura 121 - Modernizarea
exploataţiilor agricole. Se acordă
beneficiarilor eligibili şi selectaţi
fonduri nerambursabile în pro-
cent de 40-50%, fondurile acor-
date reprezentând cofinanţarea
publică (raportată la valoarea to-
tală eligibilă a proiectului) la care
trebuie să se adauge cofinanţarea
privată. Sprijinul nerambursabil
se va putea majora cu 10 % pen-
tru: 

- investiţiile realizate de tinerii
agricultori, cu vârsta sub 40 ani,
la data depunerii cererii de fi-

nanţare;
- investiţii realizate de agricul-

tori în zonele defavorizate. În te -
ri toriul GAL, doar comuna
Gor net Cricov este considerată
defavorizată. 

„Astfel, se acordă sprijin fi-
nanciar pentru achiziţia de utilaje
noi, echipamente şi instalaţii
specifice, cât şi pentru construcţia
sau modernizarea clădirilor. În
cadrul acestei măsuri, avem 4
proiecte unde suma maximă ner-
ambursabilă care poate fi acor-
dată pentru finanţarea unui
proiect este de 20.000 euro”, 
ne-a mai precizat Rodica Chezan.

- Măsura 123 - Creşterea val-
orii adăugate a produselor agri-
cole şi forestiere. Solicitanţii pot
beneficia de fonduri neram-
bursabile pentru proiecte de:

- îmbunătăţire a fluxului de
producţie (echipamente, insta-
laţii, utilaje)

-construcţie a spaţiilor desti-
nate depozitării produselor (de-
pozite frigorifice en-gros), etc. 

„Sprijinul financiar este de
până la 50% din valoarea totală
eligibilă a proiectului. În cadrul
acestei măsuri, avem 5 proiecte
unde suma maximă neram-
bursabilă care poate fi acordată
pentru finanţarea unui proiect
este de 29.000 euro”, ne-a mai
spus Rodica Chezan, directorul
GAL.   

- Măsura 142 - Constituirea
grupurilor de producători. Dome-
niul de acţiune al acestei măsuri
îl constituie încurajarea înfiinţării
şi funcţionării administrative a
grupurilor de producători. În
cadrul acestei măsuri se acordă
sprijin public nerambursabil de
100%. 

„Aici avem patru proiecte de
50.000 de euro pe proiect, sumă
sută la sută nerambursabilă”, 
ne-a mai precizat directorul Rod-
ica Chezan. 

- Măsura 125 - Îmbunătăţirea

şi dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii. 

„Se pot acorda beneficiarilor
eligibili şi selectaţi, fonduri ner-
ambursabile în procent de 100%,

fondurile acordate reprezentând
cofinanţarea publică (raportată la
valoarea totală eligibilă a proiec-
tului). Aici avem un proiect cu o
valoare maximă de 200.000
euro”, ne-a mai precizat direc-
torul GAL.

Proiecte pentru Axa 3  - Cal-
itatea vieţii în zonele rurale şi di-
versificarea economiei rurale

Axa 3 cuprinde: 
- Măsura 312 - Sprijin pentru

crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi. Se finanţează in-
vestiţii cu caracter non-agricol

(cizmărie, coafor, croitorie, inter-
net) şi investiţii în dezvoltarea 
activităţilor meşteşugăreşti (pre -
lucrarea lemnului, fierului, lânii,
olărit, brodat, etc.). Intensitatea
ajutorului public nerambursabil
este de până la 70 % din totalul
cheltuielilor eligibile. 

„În cadrul acestei măsuri
avem 7 proiecte pentru micro -în-
treprinderi cu o valoare publică
maximă de 64.000 euro/proiect
şi 5 proiecte pentru PFA-uri cu o
valoare publică maxima de
28.000 euro/proiect”, ne-a mai
spus Rodica Chezan.

- Măsura 313 - Încurajarea
activităţilor turistice. Măsura
vizează patru domenii principale
şi anume: 

- investiţii în infrastructura de
primire turistică,

- investiţii în activităţi
recreaţionale,

- investiţii la scară mică pre-
cum centrele de informare,

- dezvoltarea şi/sau mar-
ketingului serviciilor turistice.

„Aici avem 3 proiecte pe
componenta a+b cu o valoare
publică maximă de 85.000 euro
şi un proiect pe componenta c+d
cu o valoare publică maximă de
25.000 euro”, ne-a mai detaliat
directorul Rodica Chezan.  

- Măsura 322 - Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru econo-

mia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale.

„Avem 10 proiecte cu o v a -
loare publică maximă de
92.0000 euro/proiect, în total
920.000 de euro. Fiecare
primărie de comună in-
tenţionează să depună  un
proiect, cu excepţia Primăriei
Urlaţi, care este zonă urbană, iar
proiectele se adresează mediului
rural. Sumele sunt sută la sută
nerambursabile având în vedere
că sunt destinate populaţiei şi
sunt proiecte negeneratoare de
venituri”, ne-a mai declarat Rod-
ica Chezan. 

- Măsura 111 - Cursuri de for-
mare profesională. 

„Mai avem o măsură pe care
o vom deschide în septembrie:
măsura 111 – curs de formare
profesională. Am ales să deschi-
dem această sesiune mai târziu
pentru că beneficiarii proiectelor
112 (instalare tânăr fermier)  şi
141 (agricultură de semi-subzis-
tenţă) sunt obligaţi să urmeze cur-
suri în domeniul pe care îl
prestează în fermă. Iar ca benefi-
ciarii să nu fie obligaţi să se de-
plaseze o mare distanţă în
căutarea acestor cursuri, noi am
prevăzut în startegie şi patru cur-
suri pe Măsura 111. Ne adresăm
atât beneficiarilor cât şi tuturor
celor care doresc să înveţe un
curs în domeniul agricol. Fi-
nanţarea este 100 % neram-
bursabilă, iar în urma cursurilor,
absolvenţii vor primi atestat re-
cunoscut european. În funcţie de
cerinţele din teritoriu, vom orga-
niza cursurile: management agri-
col, cultură vegetală, protecţia
plantelor, apicultură, vinificaţie şi
viticultură”, a încheiat directorul
GAL Valea Cricovului, Rodica
Chezan.  
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FUNDAŢIA „Bucuria ajutorului”: 

Eforturile copiilor au fost răsplătite la final de an şcolar
La sfârşitul lunii iunie, a

avut loc festivitatea de
închidere a anului şcolar
2012-2013, în cadrul Fun-
daţiei Bucuria Ajutorului -
filiala Urlaţi.

La acest eveniment, a par-
ticipat primarul oraşului Urlaţi,
Marian Măchiţescu, însoţit de
alţi reprezentanţi ai Primăriei,
membri ai Poliţiei oraşului
Urlaţi, alături de organizatorii
evenimentului, doamna
preoteasă Ligia Radu - coor-
donatorul centrului şi Simona
Chiran - pedagog din partea
Fundaţiei.

Rezultatele bune ale copi-
ilor au fost răsplătite cu premii
pe măsura. Unii dintre ei au
primit cărţi de lectură pentru
vacanţă, în funcţie de vârstă,
mingi care să le bucure va-
canţa, dar şi câte un pacheţel
cu dulciuri, iar alţii, după un an
întreg de strădanie şi efort, au
primit mult dorita bicicletă şi,
bineînţeles, şi de acestă dată,
nelipsitele dulciuri. 

Toate acestea nu ar fi fost
posibile fără munca Părintelui
Manuel Radu, Preşedinte al
centrului, care s-a zbătut să le
aducă acestor copii cadouri pe
măsură şi să le îndeplinească
vise pe care aceştia nu le
vedeau niciodată împlinite. 

Nu au fost uitaţi nici cei

mai puţin ambiţioşi, fiecare
primind drept încurajare  câte
o carte pentru lectură, care să
le deschidă gustul pentru citit
în această vacanţă. Iar ca să
nu uite că a venit timpul pen-
tru relaxare şi joaca îşi are şi
ea rostul ei, cartea de lectură a
fost însoţită de câte o minge.

Mingile au fost oferite de
către Primărie, bicicletele au
fost dăruite de către o firmă,
Părintele Manuel Radu a fost
cel care a pus la dispoziţie
cărţile, iar ca o încununare a
momentului, s-au oferit şi dul-
ciurile.

Bucuria se putea citi pe
feţele tuturor, de la copiii până
la mămici. Elevii cei mai silitori

s-au bucurat de răsplătirea
muncii depuse, iar ceilalţi se
vor ambiţiona ca, la anul, să
aibă rezultate mai bune. 

Copiii erau nerăbdători să
descopere ce aveau în
pacheţele şi să se bucure de
premiile primite. În scurt timp,
curtea Centrului a devenit pen-
tru o după-amiază, cel mai
aglomerat loc de joacă, iar
pentru părinţi, locul unde şi-au
văzut, din nou, copiii fericiţi. 

Părinţii au fost extrem de
mulţumiţi să vadă progresele
făcute de copii pe parcursul
anului, atenţia şi responsabili-
tatea cu care ei au fost îndru-

maţi, dar şi cadourile la care
nici ei, ca părinţi, nu se aştep-
tau ca micuţii lor să le
primească.

Majoritatea părinţilor sunt
oameni cu posibilităţi modes -
te, dar doritori, în acelaşi timp,
ca micuţii lor să aibă parte de
un mediu propice educaţiei şi
dezvoltării normale. Aceştia 
s-au bucurat exprimând în cu-
vinte această mulţumire su-
fletească. 

Mama Ştefaniei, una din-
tre fetiţele de acolo, a remarcat
cu plăcere progresele făcute de
fiica ei în timpul anului, dar şi
atenţia cu care responsabilii
centrului au sprijinit-o pe Şt e -
fa nia de-a lungul anului şcolar.

Alte două mămici au adău-
gat faptul că, deşi micuţi, copiii
învaţă să fie mai responsabili,
se bucură de afecţiune şi căl-
dură, au reuşit să lege prietenii
şi învaţă foarte multe lucruri
utile.

Câţiva dintre ei s-au bucu-
rat în mod deosebit, fiind s i -
guri de premiu şi încântaţi
roadele muncii lor. Emoţia se
simţea în vocea lor tre mu -
rândă atunci când mulţumeau
pentru premii.

Pentru noi, cei care am
fost alături de ei în tot acest
timp, momentul a încununat
eforturile comune şi munca
depusă zi de zi, precum şi grija
cu care am tratat pe fiecare
copil în parte, dorindu-ne, în
fiecare clipă, să fim mai buni,
să facem cât mai multe împre-
ună şi fiecare secundă să fie
un pas către mai bine.

Zâmbetele lor, mulţumirea
părinţilor odată cu evoluţia r e -
la tiv rapidă spre mult mai bine
a unora dintre ei ne-au dat 
încrederea de care aveam

nevoie, dar şi puterea de a nu
renunţa gândindu-ne mereu la
binele acestor copii. 

Acesta a fost idealul nostru
cel mai important, de la bun
început. Ne vom strădui ca, în
anul şcolar care vine, să avem
parte de mai multă susţinere,
iar preocuparea noastră să-i
ajute şi pe alţii să vadă impor-
tanţa procesului educativ de la
o vârstă cât mai fragedă, con-
tinuat apoi pe termen lung. 

Nu am fi ajuns până aici
fără truda câtorva persoane
care s-au remarcat prin devo -
tament şi ambiţie pentru ca
totul să mergă bine. Se poate
observa în mod deosebit m o -
destia cu care anumite per-
soane au coordonat totul fără
să vrea nimic altceva decât

reuşita acestei acţiuni.

Remarcăm oamenii care
stau în spatele activităţii de
fiecare zi punând mereu o câte
o piatră de temelie la îm-
plinirea acestui vis minunat, de
exemplu Ligia Radu coordo-
natorul centrului. 

La acest eveniment, a fost
prezent şi un agent al poliţiei
rutiere care le-a explicat copi-
ilor, într-un mod adecvat
vârstei lor, câteva reguli de cir-
culaţie pentru ca plimbările lor
să se desfăşoare în deplină 
siguranţă.

La sfârşit „doamna Ligia”,
aşa cum îi spun cei mici, coor-
donatoarea centrului, a servit
participanţilor la festivitate o
mică, dar dulce atenţie.

Copiii şi părinţii au aflat
că, după câteva săptămâni de
vacanţă, ne vor reîntâlni pe
data de 15.iulie, în cadrul pro-
gramului „Şcoala de vară”,
prin care se doreşte rea mi n -
tirea unor lucruri deja învăţate
care nu au fost pe deplin
însuşite, dar şi sprijinirea lor
pe parcursul rezolvării unor
teme de vacanţă.

Vor avea loc şi câteva ac-
tivităţi sportive în aer liber cât
şi activităţi de stimulare a cre-
ativităţii ca mod de învăţare.

Sperăm că aceia care s-au

implicat ne vor fi alături şi pe
mai departe, iar exemplul dat
de ei va servi pentru ca şi alţii
să-şi dorească să devină v o -
luntari ai acestei acţiuni.

Voluntarii, în principiu
elevi de liceu, trebuie să dea
dovadă de multă răbdare,
afecţiune şi mai ales dăruire şi
convingere că munca lor este
ceva util.

Pedagog 
Simona Chiran 


