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Un număr de 4 (patru)
hotărâri, adoptate de Consi liul
Local al oraşului Urlaţi în 
şedinţa din 03 aprilie 2013:

1. Hotărârea nr. 36/
03.04.2013 privind utilizarea
excedentului existent la
31.12.2012.

2. Hotărârea nr. 37/
03.04.2013 privind aprobarea
bugetului general 

conso lidat al unităţii admi -
 nistrativ-teritoriale pe anul
2013 şi estimări pentru anii
2014-2016.

3. Hotărârea nr. 38 /
03.04.2013 privind aprobarea
propunerii SC HIDRO PRA-
HOVA SA pentru Programul
de investiţii pe anul 2013 fi-
nanţat din Fond IID.

4. Hotărârea nr. 39/

03.04.2013 privind acordarea
unui ajutor de urgenţă în situ-
aţii deosebite d-lui Avram Lau-
renţiu.     

Un număr de 9 (nouă)
hotărâri, adoptate de Consi liul
Local al oraşului Urlaţi în 
şedinţa ordinară din 25 aprilie
2013:

1. Hotărârea nr. 40/

25.04.2013 privind aprobarea
cotizaţiei Consiliului Local
Urlaţi la Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru m a -
nagementul deşeurilor Pra-
hova” pentru anul 2013.

2. Hotărârea nr. 41/
25.04.2013 privind aprobarea
cotizaţiei de membru a Consi -
liului Local Urlaţi la Agenţia

pentru Eficienţă Energetică şi 
Energii Rege nerabile „AE3R
Ploieşti - Prahova” pentru anul
2013.

3. Hotărârea nr. 42/
25.04.2013 privind aprobarea
retragerii dreptului de folosinţă
asupra unui teren atribuit con-
form Legii nr.15/2003 şi repa -
rtizarea acestuia către alt
beneficiar.

4. Hotărârea nr. 43/
25.04.2013 privind aprobarea
cotizaţiei Consiliului Local
Urlaţi pentru anul 2013 la Aso-
ciaţia Oraşelor din România.

5. Hotărârea nr. 44/
25.04.2013 privind rectificarea
bugetului general al unităţii ad-
ministrativ-teritoriale pe anul
2013.

6. Hotărârea nr. 45/
25.04.2013 privind aprobarea
organigramei şi a statelor de
funcţii pentru aparatul de spe-
cialitate al Primarului oraşului
Urlaţi şi a serviciilor publice de
interes local conform Legii nr.
215/2001.

7. Hotărârea nr. 46/
25.04.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul Urlaţi, pentru luna mar-
tie 2013.

8. Hotărârea nr. 47/
25.04.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grădiniţa
cu Program Prelungit
„Clopoţica”, Oraşul Urlaţi, pen-
tru luna martie 2013.

9. Hotărârea nr. 48/
25.04.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brânco veanu Vodă”
Oraşul Urlaţi, pentru luna mar-
tie 2013.

Inspector,
Diana Sersea

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în luna aprilie 2013: 

privind rezultatele proiectului cu titlul
“Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente 

pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”
Data publicării: 15.05.2013

În perioada 17.07.2012-16.05.2013, S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75, scara
B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, în calitate de beneficiar a implementat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa pri-
oritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de   afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării mi-
croîntreprinderilor”, proiectul „Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de
echipamente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”, contract nr. 3244/16.07.2012, număr de referinţă: Cod SMIS
29407.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism Intermediar:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Proiectul a fost implementat, pe o perioada de 10 luni, în localitatea Urlaţi, judeţul Prahova, la sediul Punctului de lucru al soci-
etăţii, aflat la adresa: Oraş Urlaţi, str. Orzoaia de Jos, nr. 60. Prin implementarea proiectului s-a urmărit creşterea economică durabilă
şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.134.007,58 lei din care finanţarea nerambursabilă de 836.000,00 lei (contribuţie FEDR)
şi valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului, de 298.007, 58 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea productivităţii şi a competitivităţii economice a S.C. DELTAROM DISTRIBU-
TION S.R.L, în vederea consolidării şi dezvoltării durabile a sectorului productiv în domeniul produselor parafarmeceutice.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea strategiilor la nivel naţional şi la soluţionarea problemelor ce au fost iden-
tificate în documentele strategice regionale.

Obictivele specifice sunt: creşterea cifrei de afaceri cu 5% în termen de 6 luni de la finalizarea proiectului şi crearea unui număr
de 7 locuri de muncă permanente, în primul an de la finalizarea implementării proiectului.

La finalizarea implementării proiectului anunţăm următoarele realizări: 
- prin acest proiect s-a sprijinit microîntreprinderea, prin achiziţionarea a 6 echipamente şi utilaje tehnologice (Echipament de

dimensionat tifon-1 buc., Echipament de roluire bandaje-1buc., Echipament de ambalat bandaje-1buc., Echipament de pliat şi roluit
pansamente-1buc., Echipament de pliat pansamente-1buc., Echipament de ambalat pansamente-1buc.);

- s-a certificat firma Deltarom Distribution şi produsele sale;
- s-a achiziţionat o soluţie informatică pentru producţie;
- în cadrul proiectului s-au creat 7 noi locuri de muncă permanente, angajându-se 3 bărbaţi şi 4 femei, din care 1 femeie somer.
În implementarea proiectului, în cadrul demersului de ocupare a celor 7 noi locuri de muncă generate prin proiect, s-a respectat

principiul egalităţii de şanse, s-a asigurat un proces de recrutare transparent, care a urmărit selectarea angajaţilor exclusiv pe consi -
derente de calitate profesională. Societateaa aplicat tratament egal, la interviul de angajare, tuturor concurenţilor, indiferent de naţio -
nalitate, etnie, vârstă, religie sau sex.

Principiul egalităţii de şanse a fost respectat inclusiv în cazul atribuirii, dar şi derulării contractelor de achiziţie care s-au încheiat
pe perioada implementării proiectului, în conformitate cu politica de nediscriminare a societăţii.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în
Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75, scara B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, persoană de contact: domnul PETRE Claudiu, Manager de
proiect, telefon - 0723 100 778, fax - 0244 271 668, e-mail - claudiu.petre@berteea.ro.    

DE ZIUA
COPILULUI

Cu ocazia Zilei Interna -
ţionale a Copilului, în oraşul
Urlaţi vor fi organizate nume -
roase activităţi distractive şi în-
treceri cultural-artistice pentru
cei mici. Copiii vor primi şi
cadouri constând în pachete cu
dulciuri, asigurate de către spon-
sorul P&G Urlaţi. LA MULŢI
ANI TUTUROR COPIILOR!
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Situat pe Valea Cric o -
vului Sărat, Urlaţi este un
oraş al cărui istoric se
pierde în colbul vremurilor
trecute. Localitatea a fost
menţionată, pentru prima
dată, în prima jumătate a
secolului al XVI-lea, într-un
hrisov semnat de Neagoe
Basarab, la data de 16
martie 1515, prin care
voievodul confirma mai
multe ocine mănăstirii
Snagov şi în care, printre
„jurători” (martori), se afla
şi boierul „Oancea din
Urlaţi”. 

Pe meleagurile Urlaţiului,
au trecut domnitorii Mihai
Viteazu şi Constantin Brân-
coveanu, acesta preţuind
mult frumuseţea şi liniştea
locurilor, precum şi vinurile
nobile din podgoriile urlă -
ţene, încât a ales să po -
posească deseori la crama sa
din localitate. 

Oraşul a fost descoperit
ca şi zonă de recreere şi de
odihnă de vechile familii
boiereşti din sec. XIX, care 
şi-au construit aici conace
pentru a locui în perioada
verii şi a culesului strugurilor. 

Oraşul Urlaţi, situat pe
celebrul Drum al Vinului,
este înconjurat de dealurile
din vestita podgorie Dealu
Mare, ca o adevărată
fortăreaţă. 

Aflat în partea de sud-est
a României, în sud-estul
judeţului Prahova, Urlaţi se
află la 22 km de Municipiul
Ploieşti, reşedinţa judeţului
Prahova, şi la 81 km de Bu-
cureşti, respectiv 67 km de

Aeroportul Internaţional
„Henri Coandă” Otopeni. 

Oraşul Urlaţi are o
suprafaţă de 43,67 km2 şi
cuprinde, pe langă zona cen-
trală, alte 15 zone adiacente.
Străzile-cartiere pornesc ca
nişte raze din centrul pro-
priu-zis: Arioneştii Noi şi
Vechi, Cherba, Jercălăi,
Mărunţiş, Orzoaia de Sus şi
de Jos, Schiau, Valea Bobu-
lui, Valea Crângului, Valea
Mieilor, Valea Nucetului,
Valea Pietrei, Valea Seman şi
Valea Urloii.

Conform rezultatelor
provizorii ale Recensământu-
lui Populaţiei şi Locuinţelor
din 2011, populaţia stabilă a
oraşului Urlaţi era de 10.064
persoane, din care 9.919 de
etnie română, iar numărul
gospodăriilor din oraş este
de 3.334.

Calea de acces în locali-
tate este DN 1B Ploieşti -
Buzău, din Albeşti Paleologu,
la o distanţă de 4 Km, pe DJ
102 C. Oraşul este situat la o
distanţă de 6 Km de Gara
Cricov.

Oraşul Urlaţi are, la nord
comuna Iordăcheanu, în sud
comunele Albeşti Paleologu
şi Tomşani, la est comuna
Ceptura, iar la vest comunele
Valea Călugărească şi Plopu. 

Repere istorice

După unele surse, denu-
mirea oraşului provine din
limba goţilor (Urlat e cuvânt
nemţesc şi s-a prefăcut în
Urlaţi) care „în a treia sută de
ani au stăpânit pe aici”, dar
„în vechime se numea

Stenota”. Alte surse susţin că
Urlaţi ar fi o simplă traducere
din slavă a numelui râului
Cricov - „Krik”, însemnând
„strigăt, urlet”. Surse diferite
spun că Urlaţi provine din cu-
vântul maghiar Varalatt,
adică „subcetate”, (Orlat,
Urlat), oraşul fiind, până în
secolul al XIX-lea, reşedinţa
fostului judeţ Secuieni. Is-
toricul Nicolae Iorga afirma
că „Etimologia care s-ar
prezenta la început ar pune
numele în legătură cu verbul
a urla, dar n-ar avea niciun
sens. Am găsit şi forma Or-
laţi. Aceasta ne-ar trimite la
radicalul  Orlu, Orlea, con-
statat şi aiurea. Finala ar fi
cea slavonă -aţ, care se în-
tâlneşte, e drept, în alte
regiuni, cele de lângă
Dunărea sârbească (de fapt
bulgărească), de la Ro-
manaţul nostru până la
Craguievaţul şi Cruşevaţul
sârbilor”.

După prima menţiune
documentară a oraşului, 
într-un hri sov semnat de Nea-
goe Basa rab, în martie 1515,
în hrisovul din 1527-1528,
voie vodul Radu de la Afumaţi
reconfirma mânăstiri şi
domenii în zonă. La 5 iunie
1598, domnitorul Mihai
Viteazul elibera o carte dom-
nească lui „Drăgan şi cu fe-
ciorii” „ca să fie lui moşie în
Urlaţi”. Domnitorul Constan-
tin Brâncoveanu a poposit
pe aceste meleaguri, în vara
anului 1711, „cu cea din
urmă oştire a Ţării Româ -
neşti”, cu mii de boieri, 
boiernaşi, ostaşi de curte şi
„slujitori” ţărani, aşteptând
„să vadă cum hotărăşte
norocul războaielor la Prut,
ca să ştie dacă rămâne cu

turcii ori merge să se închine
împăratului celui nou al
muscalilor”. 

SITUAŢIA 
SOCIO-ECONOMICĂ A

ORAŞULUI 

Beneficiind de o
aşezare geografică avan-
tajoasă, condiţii priel-
nice de sol şi climă,
precum şi de un subsol
cu zăcăminte de ţiţei,
târgul Urlaţi s-a dez-
voltat, devenind princi-
pala localitate de-a
lungul Cricovului Sărat.

În ultimii ani, s-au imple-
mentat importante proiecte
derulate prin Programul
SAPARD de firme ca S.C.
Oltina Impex Prod Com -
morărit şi panificaţie, S.C.
Breeding Farm şi S.C. Ranch
Swine - creşterea porcinelor,
S.C. Domeniile Dealu Mare -
cramă, S.C. Adriana Bolgiu -
cramă şi plantaţii viţă-de- vie.

Industria locală este în
plină expansiune. Prima in-
vestiţie majoră a fost realizată
de către S.C. Oz Tasar S.R.L. în
industria confecţiilor. În
toamna anului 2008, firma
S.C. Oztasar S.R.L. Păuleşti, 
situată pe primele locuri la nivel
naţional în producţia confecţi-
ilor în sistem löhn, a cumpărat
Fosta Filatură de Bumbac, v a -
loarea totală a investiţiei fiind
estimată la 1 500 000, destinaţi
atât pentru amenajarea clă -
dirilor, crearea unor facilităţi şi
condiţii de muncă deosebite,
cât şi pentru utilarea cu maşini
şi alte utilaje noi şi moderne.
Capacitatea societăţii S.C. Oz-
tasar K&D S.R.L. este de 2000
de locuri de muncă. 

În 2009, doi mari investi-
tori străini au venit în oraş în
2009: Procter & Gamble şi
Plastipak. Ambele investiţii
green-field, localizate în Parcul
Industrial Urlaţi, au schimbat
pulsul oraşului. În Urlaţi, un
oraş cu cca. 11.300 locuitori,
efectele prezenţei P&G sunt, zil-
nic, vizibile.

Activitatea economică
din oraş a cunoscut un ade-
vărat boom, prin deschiderea
Parcului Industrial Urlaţi, în
anul 2009, ca o extensie a
Ploieşti Industrial Parc S.A.. 

Compania americană
Procter & Gamble a inaugu-
rat, oficial, pe 29 septembrie
2010, noua Fabrică de pro-
duse pentru îngrijirea păru-
lui, iar investiţia reprezintă
una dintre cele mai avansate 

unităţi de producţie din
portofoliul companiei.

Cele două investiţii au
creat sute de locuri de muncă
şi au contribuit la dezvoltarea
comunităţii locale, dar şi la
atractivitatea turistică a
oraşului, făcându-l cunoscut
în întreaga lume.

S.C. SALT CONFORT
S.R.L. este o societate privată,
înfiinţată în anul 2007, iar în
anul 2010 şi-a mutat sediul în
oraşul Urlaţi. Cu un număr de
125 de angajaţi, S.C. SALT
CONFORT S.R.L. are ca obiect
de activitate producţia de
saltele şi canapele, produse de
tapiţerie, precum şi transportul
produselor finite cu maşinile
proprii la beneficiari, cu scopul
amenajării şi reamenajării
locuinţelor cu produse de cali-
tate la preţuri minime. 

„Oraşul Urlaţi, prin am-
plasamentul actual cu dotările
şi utilităţile existente, ne-a oferit
ocazia extinderii şi dezvoltării
prospere a afacerii noastre”, a
declarat Manuela Băcilă,
reprezentant al S.C. SALT
CONFORT S.R.L.. 

Expunerea şi comer-
cializarea produselor are loc în
cele două show-room-uri situ-
ate în Ploieşti, str. Gheorghe
Doja, nr. 150, şi la sediu cental,
situat în Urlaţi, str. Orzoaia de
Jos, nr. 60. 

„Colaborarea cu Adminis-
traţia Locală a funcţionat şi
funcţionează bine, fiind satis-
făcătoare pentru noi, graţie
înţelegerii pe care o primim din
partea Primăriei. Acest fapt a
constituit un atu important în
alegerea oraşului”, a încheiat
Manuela Băcilă.

URLAŢI, „ORAŞUL DINTRE VII”
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Numărul de locuri disponibile
este limitat la 500, însă acestea au
fost ocupate în mare parte până la
începutul săptămânii trecute. 

MARATONUL VINULUI

include trei trasee

Primul traseu este unul com-
petiţional, are o lungime de 30 de
kilometri şi se află la o diferenţă de
nivel de 650 metri, fiind destinat
cicliştilor de nivel începător-mediu. 

Cel de-al doilea traseu destinat
competiţiei are o lungime de 50 de
kilometri, aflându-se la o diferenţă
de nivel de 1.200 metri, fiind desti-
nat cicliştilor de nivel avansat. 

Cel de-al treilea este Traseul
Family, fiind destinat evenimentu-
lui dedicat familiilor care vin cu cei
mici la MARATONUL VINULUI. 

Pe traseul necompetitiv pot
intra părinţii şi copiii, dar şi oricine
doreşte să facă o plimbare relaxan -
tă cu bicicleta prin împrejurimile
încântătoare ale oraşului Urlaţi. Nu
este un concurs, parcurgerea rutei
nu va fi cronometrată şi nu se per-
cepe taxă de participare.

Traseul Family are o lungime
de aproximativ 10 kilometri şi va fi
pe drumuri asfaltate în mare parte,
dar şi pietruite sau acoperite cu
pământ. Ruta a fost aleasă pentru
traficul redus sau inexistent, cu ur-
cări şi coborâri uşoare.

Participanţii la acest eveniment
vor fi conduşi de ghizi din rândul or-
ganizatorilor care vor pedala în
fruntea plutonului. De asemenea,
în spatele plutonului, vor fi alţi ghizi
care se vor asigura că nimeni nu
rămâne în urmă.

REGULI DE PARTICIPARE LA

MARATONUL VINULUI

- Evenimentul este deschis
adulţilor şi copiilor. 

- Pot participa copii de orice
vârstă, cu menţiunea ca cei sub 12
ani să fie însoţiţi, în mod obligato-
riu, de un părinte sau tutore. 

- Pentru cei peste 12 ani este
necesar acordul scris al unui

părinte/tutore. Acest formular de
acord se poate completa în
dimineaţa respectivă. 

- Participarea se face pe pro-
pria răspundere, iar formularul
aferent se completează dimineaţa
la punctul Info Family. 

REGULI DE SIGURANŢĂ

- Nu depăşiţi ghidul care con-
duce plutonul. 

- Nu rămâneţi în urma ghidu-
lui care încheie plutonul. 

- Respectaţi indicaţiile organi-
zatorilor sau ale agenţilor de poliţie
aflaţi pe traseul pe care l-aţi ales. 

REGULI PENTRU TOŢI 

PARTICIPANŢII

- Purtarea căştilor de protecţie
este obligatorie în timpul concursu-
lui. 

- Numărul de concurs trebuie
fixat pe ghidonul bicicletei astfel
încât să fie în permanenţă vizibil. 

- Chip-ul de cronometrare tre-
buie fixat pe cadrul bicicletei con-
form instrucţiunilor primite odată
cu pachetul de înscriere.

- Vor fi permise numai bici-
cletele de tip mountain bike cu roţi
de 26” sau „29er” în stare bună de
funcţionare. 

- Toate bicicletele folosite în
concurs trebuie propulsate doar
prin forţa umană.

- Aruncarea gunoiului în na tu -
ră este strict interzisă. 

- Nu este permisă schimbarea
bicicletei în timpul concursului. 

- Participanţii trebuie să treacă
prin toate punctele de control sta-
bilite. 

- Limita de timp în care trebuie
parcurs traseul de 30 km este de 3
ore şi jumătate, iar cel de 50 km de
6 ore. 

- La traseul de 50 km sunt
impuşi timpi-limită la diversele
puncte de alimentare. După aceşti
timpi, participanţii nu mai au voie
să continue traseul în cadrul con-
cursului: Punct de alimentare 1:
1h45min; Punct de alimentare 2:

2h30min; Punct de alimentare 3:
3h45min; Punct de alimentare 4:
5h. 

- Toţi cicliştii legitimaţi (la Fede -
raţia Română de Ciclism sau
echivalent internaţional) au voie să
participe numai la cursa de 50 km,
şi vor intra în competiţie într-o c a -
te gorie separată, „Elite”, fără cate-
gorii de vârstă („Open”).

- Trebuie respectate regulile de
circulaţie pe drumurile publice
acolo unde este cazul, de ex. pe
porţiunile scurte de asfalt care fac
parte din traseu. 

- Vârsta minimă de participare
este de 14 ani. Participanţii cu
vârsta între 14 şi 18 ani la data con-
cursului se pot înscrie doar la
traseul de 30 km şi doar cu acordul
scris al părinţilor sau tutorilor. 

- Toţi participanţii trebuie să se
comporte într-un spirit de „fair
play” faţă de alţi concurenţi şi faţă
de organizatori şi voluntari. 

- După trecerea liniei de finish,
participanţii trebuie să returneze
imediat organizatorilor chip-ul de
cronometrare. 

- Nerespectarea oricăreia din-
tre regulile de mai sus atrage 
des calificarea din MARATONUL
VINULUI. 

RECOMANDĂRI PENTRU 

PARTICIPANŢI

Se recomandă participanţilor
să aibă cu ei următoarele:

- Cască de protecţie. 
- Unul sau două bidoane de

apă (deja umplute).
- Ochelari pentru protecţie îm-

potriva insectelor şi prafului sau
ochelari de soare. 

- Cremă de protecţie solară. 
- Cel puţin 2 camere de

schimb, o pompă, petice, scule, etc.
- Telefon mobil (în caz de ur-

genţă sau abandon). 

DUPĂ SOSIRE: Până la festi -
vitatea de premiere a participanţilor
din cursele competitive (30 şi 50
km), atmosfera va fi întreţinută de

clovni, muzică antrenantă şi acti -
vităţi pentru copii.

CATEGORIILE DE 
PARTICIPANŢI

TRASEUL 30 km: 

- Masculin: 14-29 ani, 30-39
ani şi 40+ 

- Feminin: 14-29 ani şi 30+
Participanţii sub 18 ani pot

concura numai cu acordul scris al
părinţilor.

TRASEUL 50 km
- Masculin: 18-29 ani, 30-39

ani şi 40+. Vârsta minimă de par-
ticipare la această cursă este 18 ani.

- Masculin: Elite – Open.
Cicliştii legitimaţi la federaţia
româna de ciclism participă numai
la traseu 50 km – Elite.

- Feminin: Open
(Categoriile de vârstă iau în

considerare vârsta împlinită în anul
2013, indiferent de data la care are
loc MARATONUL VINULUI. De
exemplu: dacă împlineşti 30 de ani
pe 31 decembrie 2013, vei fi inclus
în categoria 30-39 ani). 

MARATONUL VINULUI 
Maratonul Vinului - Ediţia a III-a va avea loc în ziua de Duminică,

9 Iunie 2013, în Urlaţi, Prahova.



Concursul doreşte să pro-
moveze ciclismul în general ca
stil de viaţă sănătos şi ecologic
şi ciclismul montan în special
ca o provocare fizică şi
tehnică şi o ocazie de a des -

coperi locuri de o frumuseţe
rară.

Şi anul acesta, Mara-
tonul Vinului doreşte să îm-
bine sportul şi acţiunea

caritabilă. Profitul obţinut de
pe urma evenimentului va fi
donat unor organizaţii cari-
tabile din Urlaţi: Fundaţia
Bucuria Ajutorului şi Casa
Rozei.

Maratonul Vinului constă
din două trasee com-
petiţionale, de 30 km şi 50
km, şi un traseu accesibil de
10 km, fără taxă de înscriere,
pentru copii şi familii.

Cu diferenţe de nivel de
650 m şi respectiv 1200 m,
cele două trasee de competiţie
se despart 8 km de la start
pentru a se întâlni din nou
după 20 de km. În timp ce
concurenţii de la tura scurtă
urmăresc drumul printre viile
de lângă Ceptura, Valea
Seman şi Valea Nucetului
înapoi spre Urlaţi, cei de la
cursa de 50 km continuă în di-
recţia Ţărculeşti şi apoi Rotari,
pe o buclă solicitantă cu urcări
dificile şi coborâri spectacu-
loase.

Ca şi în anii precedenţi,
Maratonul Vinului beneficiază
de ajutorul Primăriei Urlaţi şi
al autorităţilor locale şi de spri-
jinul P&G Urlaţi, sponsorul
principal al concursului, ca şi
de implicarea altor sponsori şi
parteneri.

Nu în ultimul rând, Mara-
tonul Vinului contează din
nou pe sprijinul locuitorilor
din Urlaţi, pe care îi aşteaptă
la start, ca participanţi sau
pentru a-i încuraja pe 
concurenţi şi a se bucura îm-
preună cu realizatorii eveni-
mentului.

Mai multe informaţii pe
www.maratonulvinului .ro,
unde puteţi lua legătura şi cu
organizatorii.
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MARATONUL VINULUI:
Evenimentul verii în Urlaţi

Aflat la a treia ediţie, Maratonul Vinului este un concurs de ciclism montan care
porneşte din faţa Primăriei Urlaţi, pe 9 iunie, traversând apoi dealurile şi podgoriile la
nord-est de oraş pe drum de ţară. Cu o participare numeroasă încă din primul an, Mara-
tonul Vinului aşteaptă, anul acesta, la start, în jur de 500 de participanţi.
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privind finalizarea proiectului cu titlul
“Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipa-

mente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”
1. Număr de referinţă: Cod SMIS 29407
2. Data publicării anunţului:15.05.2013
3. Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării medi-

ului de   afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinder-
ilor”.

4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
5. Organism Intermediar:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
6. Alte informatii: S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75,

scara B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea contractului de finanţare a
proiectului „Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipa-
mente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”, ce a fost implementat în localitatea Urlaţi, judeţul Pra-
hova.

Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii şi a competitivităţii economice a S.C. DELTAROM
DISTRIBUTION S.R.L, în vederea consolidării şi dezvoltării durabile a sectorului productiv în domeniul produselor
parafarmeceutice.

Obictivele specifice sunt: creşterea cifrei de afaceri cu 5% în termen de 6 luni de la finalizarea proiectului şi
crearea unui număr de 7 locuri de muncă permanente, în primul an de la finalizarea implementării proiectului.

Rezultatele proiectului: Prin acest proiect s-a sprijinit microîntreprinderea, prin achiziţionarea a 6 echipamente
şi utilaje tehnologice (Echipament de dimensionat tifon-1 buc., Echipament de roluire bandaje-1buc., Echipament
de ambalat bandaje-1buc., Echipament de pliat şi roluit pansamente-1buc., Echipament de pliat pansamente-1buc.,
Echipament de ambalat pansamente-1buc.), s-a certificat firma Deltarom Distribution şi produsele sale, s-a achiz-
iţionat o soluţie informatică pentru producţie. În cadrul proiectului s-au creat 7 noi locuri de muncă permanente,
angajându-se 3 bărbaţi şi 4 femei, din care 1 femeie somer.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.134.007,58 lei din care finanţarea nerambursabilă de 836.000,00 lei
(contribuţie FEDR) şi valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului, de 298.007, 58 lei.

Durata de implementare a proiectului: Proiectul a fost derulat în localitatea Urlaţi, pe o perioadă de imple-
mentare de 10 luni, în perioada 17 iulie 2012 – 16 mai 2013.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la S.C. DELTAROM DISTRIBUTION
S.R.L. cu sediul în Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75, scara B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, persoană de contact:
domnul PETRE Claudiu, Manager de proiect, telefon - 0723 100 778, fax - 0244 271 668, e-mail -
claudiu.petre@berteea.ro.

Notă: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”   

Organizatori:
Fundaţia Quintus

este o organizaţie
non-profit cu scopul
de a promova sportul
şi exerciţiul fizic ca 
e le m ente integrante
ale unui stil de viaţă
sănătos. Facem acest
lucru prin organizarea
în România a unor
evenimente spor tive
cu accent pe
atragerea unor per-
soane care nu prac-
tică sport în mod
regulat. Un alt scop al
fundaţiei este acela de
a strânge fonduri pen-
tru organizaţii cari-
tabile din zona în care
au loc evenimentele.

Fabrica P&G Ur -
laţi este prima inves -
tiţie greenfield a
Proc ter & Gamble în

România. A fost lan -
sată în 2009. Pro-
ducţia efectivă a
înce put în 2010. Până
în prezent, peste 300
de persoane au fost
angajate.
Primăria Oraşului Urlaţi
CoilProfil
European Heri tage
Accu-Check
BikeXpert
Extreme Riders Distri-
bution
Cannondale
EmmeDue
Giant
Moş Ion Roată - bike
center
Coca-Cola
Buff
Padina Fest
Philips
HIGH5 Sports Nutri-
tion
Cramele HALEWOOD

Normand Design Stu-

dio

Shelter Security

Shimano

Macromex

Registrul de biciclete

Graphic Front.ro

Parteneri media: 

Ciclism.ro

Free Rider

Dirt Bike

CicloTour

Biciclistul.ro

SportsPlanner.ro

Liberînmişcare.ro

Bikers

Actualitatea Praho vea nă 

ArteFapte

Programul de Educaţie
Civică 
„Creştem Împreună!”

Procter & Gamble a premiat
proiectele câştigătoare din cadrul
celei de-a treia ediţii a Programu-
lui de Educaţie Civică P&G
„Creştem Împreună!”, adresat
elevilor din Urlaţi.

Programul de Educaţie Civică
P&G „Creştem Împreună!” face
parte din strategia de dezvoltare
durabilă a companiei P&G şi îşi
doreşte să pregătească elevii din
Urlaţi în spiritul responsabilităţii
civice faţă de comunitate. 

Programul este dedicat celor
peste 150 de elevi de clasa a VI-a
şi a VII-a din cadrul Şcolii cu
clasele I-VIII „Cănuţă Ionescu” şi
al Liceului Teoretic „Brâncoveanu
Vodă”, din localitatea Urlaţi,
judeţul Prahova. 

Iniţiativa constă în identifi-
carea de către copii a necesităţilor
din comunitate şi transpunerea
acestora în proiecte de dezvoltare,
urmând ca P&G să finanţeze im-
plementarea proiectelor câştigă-
toare. La redactarea proiectelor,
copiii au beneficiat de suportul
cadrelor didactice.

În cadrul celei de-a treia ediţii
a programului de Educaţie Civică
P&G „Creştem Împreună!”,
desfăşurat în parteneriat cu In-
spectoratul Şcolar al Judeţului
Prahova, au fost depuse nouă
proiecte, trei dintre acestea fiind
câştigătoare şi urmând să fie im-
plementate în următoarele luni.

Din comisia de jurizare a
proiectelor au făcut parte Pri-
marul Oraşului Urlaţi, un
reprezentant al Inspectoratului

Şcolar al Judeţului Prahova,
reprezentanţi ai comunităţii de
afaceri din Urlaţi, precum şi
reprezentanţi ai companiei Proc-
ter & Gamble. Selecţia proiectelor
câştigătoare a fost făcută pe baza
criteriilor foarte clare şi anume:
relevanţa proiectului pentru co-
munitate, fezabilitate, susţinere
publică, relaţia cost/eficienţă, im-
plicarea elevilor.

Lista proiectelor selectate
Proiectul „Cooperare prin

joc” al Şcolii cu I – VIII „Cănuţă
Ionescu”, care are ca scop con-
struirea unor mese de şah în par-
cul din centrul oraşului Urlaţi.

Proiectul „Păpuşi fermecate”,
al Liceului Teoretic „Brâncoveanu
Vodă”, care îşi propune înfi-
inţarea unui teatru de păpuşi.

Proiectul „Construirea unei
scene acoperite” în curtea Liceu-
lui Teoretic „Brâncoveanu Vodă”.

Despre P&G
P&G îmbunătăţeşte viaţa a

peste 4.4 milioane de persoane
din întreaga lume prin portofoliul
său de branduri de calitate. Cele
mai cunoscute branduri ale com-
paniei sunt Pampers®, Tide®,
Ariel®, Always®, Pantene®,
Mach3®, Fairy®, , Lenor®, Oral-
B®, Duracell®, Olay®, Head &
Shoulders®, Wella®, Gillette®,
Braun®, Fusion®, Ace®. P&G
este prezent în 80 de ţări, bran-
durile companiei fiind disponibile
în peste 180 de ţări din întreaga
lume.

UNITĂŢI DE CAZARE
„Conacul dintre Vii” este un

„Boutique Hotel” de patru stele, sit-
uat pe strada Valea Bobului nr. 18,
într-o zonă liniştită, fiind împrejmuit
de cireşi şi de podgorii proprii.
Complexul, cu 47 locuri de cazare,
are un spaţiu principal de primire
de tip recepţie-bar, restaurant şi
cramă. Conacul dispune şi de un
training center, cu o capacitate
maximă de circa 130 de locuri,
ideal pentru programe de turism
motivaţional, team building, semi-
narii etc.

„Casa Colinelor” este un hotel
de 2 stele, situat pe str. Valea B o -
bu lui nr. 20 şi dispune de 22
camere pentru cazare.

UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE 
- Restaurantul „Ca la mama

acasă” str. Parcului nr. 25
- Restaurantul „Hanul Dealul

Viilor” str. 1 Mai nr. 46 
- Pizzeria „Hi-Fi” str. Indepen-

denţei nr. 5 
- Pizzeria „Anymyr Prompt”

str. 1 Mai bl.70, parter.
- Pizzeria „BB’s” str. Tudor

Vladimirescu nr. 24 
- Cofetăria „Dianllet Com” str.

1 Mai 
- Cofetăria „Adriana Bolgiu”

str. 1 Mai nr. 77 
Sunteţi invitaţi pentru a de-

gusta vestitele vinuri de Dealu
Mare la CRAMELE DIN ORAŞ: 

- Crama Basilescu 
- Crama Conacul dintre Vii
- Crama Domeniile Dealu

Mare 
- Crama Halewood, situată în

Conacul Urlăţeanu
Crama Urlăţeanu este situată

în oraşul Urlaţi, pe dealurile din
jurul văii Cricovului Sărat, în locul
unde acestea coboară până în
câmpie. 

Clădirea, un vechi conac
boieresc ridicat în 1922, a fost
restaurată în 1999 de către
Cramele Prahova S.A., special
pentru a organiza aici degustări de
vin, provenite din renumita pod-
gorie Dealu Mare, în care este s i tu -

at şi Urlaţiul. 
În pivniţele subterane, dispuse

în trepte, aveţi ocazia să vedeţi bu-
toaie de stejar în care se ma-
turează, acum, vinurile roşii, dar şi
stativele care păstrează spre în-
vechire mii de sticle, la fel ca în cele
mai renumite crame din lume. 

Casa boierilor şi logofeţilor
Urlăţeanu este deschisă pe tot tim-
pul anului, evenimentele fiind or-
ganizate în cele două spaţii special
amenajate, sala de degustări şi
sufrageria. Conacul, a cărui at-
mosferă de epocă a fost reconsti-
tuită până în cele mai mici
amănunte, reprezintă, în prezent,
un adevărat muzeu deschis
turiştilor şi degustătorilor.

Ospitalitatea gazdelor vă va
încânta pe toţi! 

UNDE NE ODIHNIM ŞI UNDE MÂNCĂM
ÎN URLAŢI?
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Atestarea oraşului Urlaţi, lo-
calitate care va împlini 500 de
ani de la înfiinţare în 2015, este
deja, în atenţia autorităţilor.
Prima iniţiativă a început să se
concretizeze  prin tr-o expoziţie
de fotografie veche, devenită
punctul de atracţie atât al 
vi z  i  t atorilor, cât şi al localnicilor,
unii nostalgici după atmosfera
anilor trecuţi, alţii curioşi de 
timpurile demult apuse. 

Iniţiativă a reprezentantelor
Casei de Cultură Urlaţi, Ficuţa
Micu şi Aida Oprescu, alături de
care s-a aflat şi susţinătorul Florin
Tinca, expoziţia de fotografie este
intitulată „Urlaţi - 500 de ani (1515
- 2015) - Oameni, locuri, obiceiuri”
şi reprezintă o încercare de a re-
constitui prin fotografii vechi, pen-
tru generaţiile de astăzi, atmosfera
oraşului în urmă cu zeci de ani. 

„Ideea noastră şi-a găsit foarte
repede susţinători, alăturându-ni-se
Graţiela David, profesorul Paul
Păunescu, preotul Pârvu şi mulţi
alţii. În primul rând, ne-am ocu-
pat, în principal, de adunarea fo-
tografiilor vechi, din care să reiasă
obiceiurile, tradiţiile, atmosfera şi
istoricul localităţii, dar şi evoluţia
oraşului. Încă strângem docu-
mente. Chiar zilele trecute, am
găsit câteva fotografii din 1937, cu
hanul de pe colţ, cu mandatarii
din acele vremuri. Mulţi dintre cei
care au aflat de intenţia realizării
unei expoziţii de fotografie veche
ne-au susţinut imediat şi ne-au
trimis poze moştenite de la părinţii
şi bunicii lor, unii chiar din străină-
tate. Noi am ales dintre toate
aceste fotografii colectate de la
persoanele interesate să participe
la proiect şi le-am expus în vitrina
unui magazin central, al cărui
reprezentanţi au fost deschişi faţă

de această ini ţiativă. Astfel s-a con-
cretizat acest proiect. Ne încura-
jează mai ales faptul că atât
locuitorii oraşului cât şi turişti din
afara urbei noastre au arătat in-
teres pentru expoziţie şi i-am văzut
cum studiază cu atenţie pozele ex-
puse”, ne-a declarat Ficuţa Micu,
directorul Casei de Cultură a
oraşului Urlaţi. 

Zilnic, zeci de curioşi se opresc
pentru a vedea istoria oraşului,
personalităţi din perioada interbe-
lică, perioada comunistă şi chiar
imagini din anii trecuţi. Nu lipsesc
nici imaginile Cramei de Vinuri
din Urlaţi, cele cu defilări ale pom-
pierilor volutari din vremea co-
munismului, fotografii ale
ultimului descendent al familiei
Bellu care a locuit în conacul cu
acelaşi nume din Urlaţi şi multe
alte aspecte inedite şi suprinză-
toare ale oamenilor din acele vre-
muri. 

Marcarea împlinirii a 500 de
ani de la înfiinţarea Urlaţiului se
află în atenţia Primăriei care
pregăteşte, pentru această aniver-
sare, un eveniment pe care puţini
îl vor uita. „Având în vedere spri-
jinul acordat de Primărie pentru
aceste acţiuni, ne gândim cum să
îmbogăţim expoziţia până la
evenimentul pe care îl vom marca,
dar ne preocupă şi o modalitate
unică de prezentare, astfel încât
toţi participanţii să poată urmări
cu uşurinţă atmosfera din oraşul
nostru, cum era aici în urmă cu
sute de ani, cum a evoluat oraşul şi
cum s-a dezvoltat el până în
prezent, imagini însoţite de isto ri -
cul şi datele care să rămână afişate
permanent”, ne-a mai precizat di-
rectorul Casei de Cultură Urlaţi. 

În acelaşi timp, reprezentanţii
Primăriei oraşului Urlaţi in-
tenţionează să înceapă demer-
surile în vederea tipăririi unei
monografii a localităţii, volum la
care vor contribui şi aceste fo-
tografii, alături de multe alte docu-
mente vechi. 

500 de ani de la înfiinţarea
oraşului: 500 de ani de tradiţie



Fundaţia Bucuria Ajutorului şi 
Casa Rozei din Urlaţi sunt beneficiarii
donaţiilor din acest an

1. Conacul Bellu (Program Muzeu:
Zilnic între orele 09.00-17.00, Luni – în-
chis, restaurat şi redeschis în luna mai
2009) - Date de contact: str. Orzoaia de
Sus, nr. 12, oraş Urlaţi, cod 106300,
judeţul Prahova; telefon: 0244.271.721).
Adăposteşte piesele colecţiei lui Alexan-
dru Bellu, personalitate a culturii
româneşti din cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. George Bellu (1882
- 1972), unul dintre cei şapte copii ai f a -
mi liei Alexandru Bellu, donează conacul
Academiei Române în anul 1927.

2. Schitul Sfânta Maria, cu bisericuţa
lui de lemn, în formă de corabie, „Sf. Mi-
hail şi Gavril”, din localitatea compo-
nentă Jercălăi. Monument de arhitectură
construit în anul 1731 de către meşteri
populari din satul Luieriu (judeţul Mureş),
a fost demontat şi transportat la Topliţa,
de unde Regina Maria l-a mutat la Bran,

în anul 1928. În septembrie 1956, lăcaşul
ajunge la Jercălăi, Urlaţi, pe temelia unei
biserici năruite, din timpul domniei lui
Radu I (1377- 1383) şi din care nu ar mai
fi „rămas decât o cruce de piatră, pe locul
altarului”. Biserica are o icoană făcătoare
de minuni a Maicii Domnului, adusă de
la Sfântul Mormânt. 

3. Biserica „Galbenă” cu hramul 
„Sf. Nicolae şi Sf. Dumitru”, din str.
Nuferilor, nr. 24-28 are o vechime de
peste 240 de ani, este, de asemenea, de-
clarată monument istoric şi de arhitec-
tură. În anul 1888, fresca iniţială a fost
acoperită de pictura în ulei executată de
G. Tăttărăscu, pentru ca, în anul 1938,
prin grija marelui istoric Nicolae Iorga să
se scoată la lumină, de sub pictura lui
Tăttărăscu, frescele primare. 

4. Biserica de lemn „Naşterea Maicii
Domnului” din localitatea componentă

Valea Seman, construită în anul 1753, cu
console „în cap de cal”, din lemn de ste-
jar, nemaiîntâlnite în partea estică a
Munteniei.

5. Casa Domnească Constantin
Brâncoveanu din Valea Crângului este
un monument de arhitectură despre care
nu s-au găsit, până în prezent, dovezi
scrise. Construcţia este una dintre re şedin -
ţele vremelnice ale lui Constantin Brânco -
veanu, aflându-se într-un punct de unde
se putea supraveghea întreaga zonă. Con-
strucţia îşi păstrează în mare parte forma
originală. 

6. Casa Urlăţeanu - Crama Urlăţea -
nu este un vechi conac boieresc ridicat în
1922, situat în oraşul Urlaţi, pe dealurile
din jurul văii Cricovului Sărat. A fost
restaurată în 1999, pentru a se organiza
aici degustări de vin. Păstrează elemente
specifice cramelor din secolele trecute,
dar şi ale conacului original, cu atmos-
feră reconstituită până în cele mai mici
amănunte. Este deschisă pe tot timpul
anului pentru evenimente. 

7. Puţul Frumos din localitatea com-
ponentă Valea Mieilor, nr. 25 A, recon-
struit în anul 1862 de către localnicul A.
Dumitru Ştefan, cu o coloană de piatră
din calcar, dotat cu roată şi fus, fixate pe
doi stâlpi de lemn şi un jgheab, adăpos-
tite de un mic pavilion.

8. Biserica „Sfinţii Voievozi” din cen-
trul oraşului. 

9. Monumente de artă , cu valoare
memorială:

- Crucea de piatră de Istriţa, situată
pe strada Soarelui nr.14, ce a fost ridicată
în vremea domniei lui C. Brâncoveanu
„va leato 7206” (1697 - 1698);

- Cruce de pomenire (1735) – str.
Socului, nr. 1 A;

- Cruce de pomenire (sec. XVI), în
curtea Bisericii Jercălăi;

- Cruce de pomenire a soldaţilor ger-
mani din Primul Război Mondial (1919)
- str. Eternităţii.

10. Monumentele de for public:
- Monumentul, din bronz, al eroilor

din Războiul pentru întregirea neamului
(1916 - 1918) situat in centrul oraşului;

- Monumentul Eroilor din Al II-lea
Război Mondial - situat pe str. 1 Mai. 

11. CRAMELE DIN ORAŞUL
URLAŢI:

- Crama Basilescu, 
- Crama Conacul dintre Vii,
- Crama Domeniile Dealu Mare, 
- Crama Halewood, situată în Cona -

cul Urlăţeanu.
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În Urlaţi, fiecare loc are istoria lui

Monumente istorice semnificative

Ca în fiecare an, Mara-
tonul Vinului va dona profi-
tul obţinut din participarea 
la evenimentul MTB, din 
9 iunie 2013, unor organiza-
ţii caritabile locale.

Fundaţia Bucuria Ajutoru-
lui alături de Casa Rozei din
Urlaţi sunt cele două benefi-
ciare ale donaţiei de anul
acesta.

Fundaţia Bucuria Ajutoru-
lui din Urlaţi a fost înfiinţată în
2012 sub patronajul Arhiepis-
copiei Bucureşti şi are ca scop
sprijinirea persoanelor singure,
a copiiilor şi a familiilor în difi-
cultate. Centrul din Urlaţi oferă
asistenţă şcolară, consiliere şi
activităţi educative şi recreative
pentru 25 de copii din zonă în
pericol de abandon şcolar.

Copiii sunt ajutaţi la teme şi li
se asigură zilnic o masă caldă şi
un câte pachet de mâncare
pentru şcoală. De asemenea,
sunt sprijiniţi cu rechizite, cărţi,
haine şi încălţăminte. 

Astfel, participanţii acestui
eveniment pot dona haine pen-
tru adulţi sau copii, jucării,
creioane, cărţi de poveşti sau de
colorat, rechizite, ceea ce
înseamnă lucruri care le sunt
de folos copiilor de la Centrul
de Zi pentru Copii ,,Sf. Stelian”
din cadrul Fundaţiei.

Acest lucru se realizează şi
în Bucureşti astfel:

Bucureşti, 6-7 iunie
- Joi 6 iunie: 17:00-21:00 -

Ridicarea pachetelor de în-
scriere de la Clubul Ţăranului,
Intrarea Monetăriei nr. 3 (în
curtea Muzeului Ţăranului
Român), Bucureşti

- Vineri 7 iunie: 18:00-
21:00 – Ridicarea pachetelor

de înscriere de la Clubul Ţăran-
ului, Intrarea Monetăriei nr. 3
(în curtea Muzeului Ţăranului
Român), Bucureşti

În ziua concursului, în faţa
Primăriei Oraşului Urlaţi, se va
amenaja un punct de donaţii,
DONATION BOX, loc în care
se vor strânge obiectele amin -
tite mai sus. Iată programul:

Urlaţi, duminică, 9 iunie:
07:30-9:00 - Ridicarea pa-

chetelor în Urlaţi (pentru cei
care nu le pot ridica din Bu-
cureşti)

09:15 - Şedinţă tehnică
10:00 - Start Maratonul

Vinului – Traseele 30 şi 50 km
10:15 - Start Maratonul

Vinului – Traseul Family
11:20 - Ora aproximativă

de sosire a primului concurent
– Traseu 30 km

12:20 - Ora aproximativă
de sosire a primului concurent

– Traseu 50 km
15:00 - Ceremonia de pre-

miere
16:00 - Timp limită sosire

concurenţi
17:00 - Încheierea Mara-

tonul Vinului 2013. 
La încheierea competiţiei,

în funcţie de nevoile Centrului
de Zi, se vor face sponsorizări
constând în produse din partea
colaboratorilor acestui eveni-
 ment.


