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Investiţii majore ale Primăriei Urlaţi
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„Am ajuns la cea de-a zecea Sărbătoare a
Toamnei în Urlaţi, unul dintre cele mai 
importante evenimente ale oraşului nostru,
unde se vor întâlni zeci de producători din
toată ţara, unde vă aşteaptă, ca în fiecare an,
bunătăţi de toate felurile şi multă veselie. 
Vă invităm să fiţi alături de noi şi la această
ediţie aniversară, să vă bucuraţi de produsele
tradiţionale din întreaga zonă a Văii Cricovu-
lui, dar şi de surprizele pregătite de către 
producători din ţară. Îi felicit şi îi salut pe
locuitorii oraşului care au participat 
consecvent la Zilele Toamnei  la Urlaţi şi le
doresc distracţie din plin!”

Primarul Oraşului Urlaţi 
Marian Măchiţescu
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ZIUA EDUCAŢIEI ŞI 
A EDUCATORULUI
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Un număr de 6 (şase)
hotărâri, adoptate de Con-
siliul Local al oraşului Urlaţi
în şedinţa ordinară din 27
iunie 2013:

1. Hotărârea nr. 62/27.
06.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grădiniţa
cu Program Prelungit
„Clopoţica”, Oraşul Urlaţi, pen-
tru luna mai 2013.

2. Hotărârea nr. 63/27.
06.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul  Urlaţi, pentru luna mai
2013.

3. Hotărârea nr. 64/27.
06.2013 privind constituirea
comisiei de evaluare în vederea
scoaterii la licitaţie - vânzare
imobil-teren în suprafaţă de
120 m.p. situat în Oraşul Urlaţi,
strada Orzoaia de Sus nr.144,
Tarla 18 Parcela Cc 601/1.

4. Hotărârea nr. 65/27.
06.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
Oraşul Urlaţi, pentru luna mai
2013.

5. Hotărârea nr. 66/27.
06.2013 privind aprobarea in-
ventarierii în domeniul privat al
oraşului Urlaţi a unor suprafeţe
de teren.

6. Hotărârea nr. 67/27.
06.2013 privind constituirea
structurii comunitare consulta-
tive pentru protecţia şi pro-
movarea drepturilor copilului,
la nivelul Oraşului Urlaţi.

Un număr de 3 (trei)
hotărâri, adoptate de Con-

siliul Local al oraşului Urlaţi
în şedinţa din 9 iulie 2013:

1. Hotărârea nr. 68/09.
07.2013 privind rectificarea
bugetului general al unităţii ad-
ministrativ-teritoriale pe anul
2013.

2. Hotărârea nr. 69/09.
07.2013 privind constituirea
comisiei de evaluare în vederea
scoaterii la licitaţie - vânzare
imobil-teren în suprafaţă de 46
m.p. situat în oraşul Urlaţi,
strada 1 Mai, Tarla 58 Parcela
Cc 2160/.

3. Hotărârea nr. 70/09.
07.2013 privind trecerea din
domeniul privat al oraşului
Urlaţi în domeniul public a imo-
bilului-teren în suprafaţă de
19.282 m.p. T 131 – P N207/1
număr cadastral 21974.

Un număr de 4 (patru)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa ordinară
din 25 iulie 2013:

1. Hotărârea nr. 71/25.
07.2013 pentru aprobarea Ra-
portului privind activitatea asis-
tenţilor personali desfăşurată în
semestrul I al anului 2013.

2. Hotărârea nr. 72/25.
07.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodă”,
Oraşul Urlaţi, pentru luna iunie
2013.

3. Hotărârea nr. 73/25.
07.2013 privind aprobarea or-
ganigramei 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.
4. Hotărârea nr. 74/25.

07.2013 privind organizarea
reţelei şcolare în anul şcolar
2013-2014 la unităţile de în-
văţământ preuniversitar de stat
de pe raza oraşului Urlaţi.

Un număr de 1 (una)
hotărâre, adoptată de Con-
siliul Local al oraşului Urlaţi
în şedinţa din 27 august
2013:

1. Hotărârea nr. 75/27.
08.2013 privind rectificarea
bugetului general al unităţii ad-
ministrativ-teritoriale pe anul
2013.

Un număr de 5 (cinci)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa ordinară
din 29 august 2013:

1. Hotărârea nr. 76/29.
08.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grădiniţa
cu Program Prelungit „Clo -
poţica”, Oraşul Urlaţi, pentru
luna iunie 2013.

2. Hotărârea nr. 77/29.
08.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul  Urlaţi, pentru luna
iunie 2013.

3. Hotărârea nr. 78/29.
08.2013 privind aprobarea
scoaterii la licitaţie în vederea
vânzării a imobilului-teren în
suprafaţă de 3.770 m.p. situat
în Oraşul Urlaţi, strada Orzoaia
de Jos, Tarla 137 Parcela Cc
310/2 şi  imobilului-teren în

suprafaţă de 1.953 m.p. situat
în Oraşul Urlaţi, strada Orzoaia
de Jos, Tarla 137 Parcela Cc
308.

4. Hotărârea nr. 79/29.
08.2013 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-eco-
nomice pentru obiectivele
«Refacere împrejmuire tip 1-2
clădire Liceul Teoretic „Brân-
coveanu Vodă” Urlaţi, judeţul
Prahova», «Refacere împrej-
muire clădire Şcoala Veche
Urlaţi, judeţul Prahova» şi
«Refacere împrejmuire clădire
şcoala „Cănuţă Ionescu” Urlaţi,
judeţul Prahova.

5. Hotărârea nr. 80/29.
08.2013 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pe pe-
rioada septembrie - noiembrie
2013 – d-nul Stan Robert-Ma -
rian.

Un număr de 8 (opt)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa ordinară
din 26 septembrie 2013 

1. Hotărârea nr. 81/26.
09.2013 privind aprobarea
Planului de Ordine şi Siguranţă
Publică al Unităţii Administra-
tiv Teritoriale – Oraşul Urlaţi
pentru perioada octombrie
2013-aprilie 2014.

2. Hotărârea nr. 82/26.
09.2013 privind aprobarea
asocierii Oraşului Urlaţi cu
Judeţul Prahova, în vederea re-
alizării unor obiective de interes
public - „Refacere împrejmuire
Clădire Şcoala nr.2 - oraş
Urlaţi”.

3. Hotărârea nr. 83/26.
09.2013 privind desemnarea
reprezentanţilor administraţiei
publice locale în Consiliul de

Administraţie al Liceului Teo-
retic „Brâncoveanu Vodă”,
Oraşul Urlaţi.

4. Hotărârea nr. 84/26.
09.2013 privind desemnarea
reprezentanţilor administraţiei
publice locale în Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei cu
Program Prelungit „Clopoţica”,
Oraşul Urlaţi.

5. Hotărârea nr. 85/26.
09.2013 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului
Local Urlaţi în Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea C a -
lităţii din Grădiniţa cu Program
Prelungit „Clopoţica”, Oraşul
Urlaţi.

6. Hotărârea nr. 86/26.
09.2013 privind desemnarea
reprezentanţilor administraţiei
publice locale în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gim-
naziale „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul Urlaţi.

7. Hotărârea nr. 87/26.
09.2013 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul  Urlaţi, pentru lunile
iulie şi august 2013.

8. Hotărârea nr. 88/26.
09.2013 privind avizul favorabil
al Consiliului Local Urlaţi pen-
tru înfiinţarea unei clase de
Şcoală Profesională (Nivel 2)
cu specializarea Electronist
Aparate şi Echipamente în
cadrul Liceului Teoretic „Brân-
coveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi
pentru anul şcolar 2014-2015.

Inspector,
Diana Sersea

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al oraşului Urlaţi 
în lunile iunie, iulie, august şi septembrie 2013

Începutul anului şcolar este atât un mo-
ment de bilanţ, cât şi de construit noi proiecte.
Pornim la drum optimişti, încrezători în
potenţialul elevilor noştri dovedit de rezul-
tatele foarte bune obţinute în anul ce s-a
încheiat.

O mulţime de premii le-a încununat munca
asiduă. Elevii ciclului primar au participat la
concursuri pe discipline la nivel judeţean la
Limba şi literatura română, matematică, şti-
inţe, limbi străine, dar şi în domeniul artistic. 

La toate aceste concursuri, au fost
prezenţe notabile, iar diplomele şi nu-
meroasele premii obţinute dovedesc buna
pregătire şcolară, spiritul de competiţie, 
do rinţa de a-şi depăşi limitele.

Ne-am bucurat, în dificila activitate didac-
tică, de sprijinul neprecupeţit al părinţilor care
sunt alături în orice moment, ca nişte ade-
văraţi parteneri. O bună colaborare şcoală-
familie este parte din reţeta succesului şcolar.

Deoarece anul trecut s-au înfiinţat clasele
pregătitoare, pentru amenajarea spaţiului s-au
implicat şi autorităţile locale. În clădirea unde
funcţionăm, s-a pus lambriu nou pe holuri, 
s-au construit copertine pentru scări. În câteva
zile se vor finaliza lucrările de asfaltare a curţii
şi va demara construcţia gardului de împrej-
muire. S-au instalat, de asemenea, camere de
supraveghere având ca scop asigurarea secu-
rităţii elevilor cât timp sunt la şcoală.

Să pornim din nou la drum, într-o şcoală

caldă şi primitoare, la înfrumuseţarea  căreia
fiecare copilaş îşi poate pune amprenta cu
propria-i culoare, parte din trăirile sale de
şcolar.

Să ne dea Dumnezeu tuturor sănătate, 
răbdare, lumină în minte şi în suflete şi toată
forţa şi hărnicia necesare pentru acest an, iar
la toamna viitoare roadele să fie şi mai bogate!
Succes, dragi elevi, stimaţi părinţi şi dascăli!

Prof. înv. primar Elena Stănescu,

Liceul Teoretic 

„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi

Ne dorim, pentru elevii noştri, o şcoală prietenoasă
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Investiţii majore ale Primăriei Urlaţi

Anul 2013 este, pentru au-
torităţile locale din Urlaţi,
unul plin, în care se deru -
lează numeroase activităţi în
concordanţă cu priorităţile
prevăzute în Planul Naţional
de Dezvoltare. Până acum,
au fost finalizate câteva in-
vestiţii majore pentru locali-
tate, iar alte lucrări vor fi
continuate până la finalul 
anului, în timp ce anumite
proiecte se vor derula şi pe
parcursul anului 2014. 

Până în prezent, au fost
continuate lucrările aflate
deja în executare şi au fost
demarate altele noi. 

Lucrări realizate pe 
parcursul anului 2013

„În ceea ce priveşte prioritatea
protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii
mediului, ne-am axat pe sub-priori-
tatea 3.1. «Îmbunătăţirea standarde-
lor de viaţă prin asigurarea serviciilor
de utilităţi publice la standardele de
calitate şi cantitate cerute, în sec-
toarele de apă şi deşeuri», prin dez-
voltarea sistemelor de infrastructură
de apă şi apă uzată în localităţile
vizate şi crearea sau consolidarea
companiilor regionale de profil, şi
prin dezvoltarea sistemelor integrate
de management al deşeurilor
(colectare, transport, tratare şi elim-
inare a deşeurilor în localităţile
vizate; închiderea depozitelor necon-
forme). A fost reabilitată reţeaua de
apă potabilă în Cartierul 11 Iunie, lu-
crarea executată având valoarea to-
tală de 26.199,17 lei. O altă lucrare a
fost reabilitarea reţelei pentru dis-
tribuţia apei potabile de pe strada
Florilor, lucrare finalizată în valoare
totală de 47.439,30 Lei”, ne-a de-
clarat primarul oraşului Urlaţi, M a -
rian Măchiţescu. 

O altă temă prioritară la nivel
naţional respectată în oraşul Urlaţi
este diminuarea disparităţilor de dez-
voltare între regiunile ţării, prin îm-
bunătăţirea infrastructurii publice
regionale şi locale: creşterea compe -
titivităţii regiunilor ca locaţii pentru
afaceri prin îmbunătăţirea infrastruc-
turii de transport, a infrastructurii de
sănătate, servicii sociale şi educaţie,
precum şi a infrastructurii de sigu-
ranţă publică pentru situaţii de ur-

genţă, dezastre naturale şi tehnolo -
gice.

„În anul 2013, ca şi în anul 2012,
în Oraşul Urlaţi au fost implementate
mai multe obiective de investiţii, de-
marate în anii anteriori. Primul este
modernizarea şi reabilitarea străzilor
în cartiere, în oraşul Urlaţi, investiţie
în valoare de 10.168.810,30 de lei
fără TVA. Prin această lucrare se vor
moderniza şi se vor reabilita: Strada
Arioneştii Vechi pe toată lungimea
de 3.040 de m, Strada Cherba cu
lungimea de 2.858 de m, Strada Jer-
călăi cu lungimea de 1.428 de m,
Strada Mărunţiş cu lungimea de
4.175 de m, Strada Valea Crîngului
cu lungimea de 3.983 de m, Strada
Valea Nucetului cu lungimea de
4.725 m; Strada Valea Pietrei cu
lungimea de 2.713 m şi Strada Valea
Seman pe lungimea de 2.734 de m”,
ne-a mai precizat edilul. La acestea,
se mai adaugă reabilitarea şi m o -
dernizarea străzii Valea Urloii, 
lucrare în valoare totală de
927.632,91 de lei. 

În perioada iunie 2012 - iunie
2013, au fost continuate lucările de
modernizare şi transformare la Baza
Sportivă „Unirea Urlaţi”, situată în
zona periurbană Orzoaia de Sus.
„Proiectul a fost derulat cu finanţare
prin Programul de dezvoltare a infra-
structurii din spaţiul rural, instituit
prin Ordonanţa Guvernului nr.
7/2006 (în prezent, abrogată de
O.U.G. nr. 28/2013), în valoare to-
tală de 1.004.400 de lei”, ne-a mai
precizat Marian Măchiţescu. „Trebuie
menţionat faptul că, pentru acest
proiect, nu s-au primit fondurile alo-
cate de la Bugetul de Stat, conform
cererii de finanţare aprobate, în
cuantum de 485.000 de lei, fapt pen-
tru care nu s-a făcut recepţia finală a
lucrărilor”, a mai adăugat primarul. 

Alte achiziţii demarate în oraşul
Urlaţi au ca obiect Expertiza ener-
getică - raport de audit energetic
pentru proiectul „Reabilitarea, m o -
dernizarea şi dotarea Casei de Cul-
tură Urlaţi”, în valoare totală de
7.440 Lei, dar şi refacerea împrej-
muirii de la Liceul „Teoretic Brân-
coveanu Vodă”, lucrare în valoare de
36.038,53 de lei.

Împrejmuiri noi la unităţile
de învăţământ

„Printre lucrările noi, aflate în
curs de execuţie se află refacerea îm-
prejmuirii Liceului „Teoretic Brân-
coveanu Vodă”, lucrare în valoare
totală de 145.726,04 de lei, refacerea

împrejmuirii la clădirea veche a
Liceului, lucrare în valoare totală 
de 178.448,40 de lei şi refacerea îm-
 prej  muirii pentru Şcoala cu clasele 
I-VIII „Cănuţă Ionescu”, lucrare în
valoare totală de 146.477,48 de lei”,
ne-a mai precizat edilul. 

„Aceste trei lucrări au în vedere
refacerea împrejmuirilor existente la
cele trei clădiri ale unităţilor de în-
văţământ menţionate, astfel încât să
se asigure o infrastructură edu-
caţională corespunzătoare, conform
cu normele europene şi care să as i -
gure protecţia elevilor şi a cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activi-
tatea în aceste clădiri, să asigurăm o
infrastructură educaţională adecvată
pentru dezvoltarea şi educaţia
elevilor. Activităţile principale con-
stau în refacerea gardurilor la cele
trei clădiri ale instituţiilor de în-
văţământ, respectiv împrejmuiri exte-
rioare, dar şi împrejmuiri la
terenurile de sport, conform docu-
mentaţiilor tehnice. Lucrările sunt
strict necesare, din cauza stării
avansate de degradare şi uzură a îm-
prejmuirilor existente, stare care
poate pune în pericol integritatea f i -
 zică a elevilor. Experienţa acumulată
în ultimii ani a demonstrat că sigu-
ranţa în unităţile de învăţământ pre-
supune întreaga noastră atenţie, dar
şi conjugarea eforturilor tuturor celor
care au atribuţii în acest domeniu, re-
spectiv părinţi, cadre didactice, au-
torităţi locale şi poliţie”, a detaliat
primarul oraşului Urlaţi. 

Refacerea acestor împrejmuiri
este parte din lucrările de modern-
izarea a instituţiilor de învăţământ de
pe raza oraşului Urlaţi, lucrări pre-
văzute şi în „Strategia privind dez-
voltarea economică, socială şi de
mediu a ORAŞULUI URLAŢI,
Judeţul Prahova, pentru perioada
2007 – 2013”.

Casa de Cultură Urlaţi 

În luna mai a anului 2011, au-
torităţile locale din oraşul Urlaţi au
depus  la C.N.I. Dosarul de partici-
pare la preseleţia pentru solicitarea
efectuării lucrărilor de „reabilitare,
modernizare şi dotare a Casei de Cul-
tură Urlaţi”, prin accesarea „Progra-
mului prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru
aşezăminte culturale în localităţile
unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, m o -
dernizarea, dotarea şi finalizarea lu-
crărilor de construcţie a
a şe zămintelor culturale de drept 

public din mediul rural şi mic urban”. 
Odată ce fondurile au fost disponi-

bile, au fost întocmite studiul de fez-
abilitate şi expertiza tehnică pentru
proiect. „Oraşul Urlaşi şi-a asumat,
prin cererea de finanţare depusă, că
asigură o finanţare a proiectului de
40% din valoare, fapt pentru care s-a
solicitat de către CNI, ca, până la data
întocmirii Protocolului, beneficiarul să
realizeze, în conformitate cu Normele
metodologice, studiul de fezabilitate,
expertiza tehnică şi expertiza termică
a obiectivului de investiţii, urmând ca,
ulterior, C.N.I. să declanşeze proce-
dura de atribuire a contractului de
prestări servicii pentru proiectul tehnic
şi detaliile de execuţie. Prin proiectul
de reabilitare, modernizare şi dotare a
acestui aşezământ cultural se ur-
măreşte anveloparea clădirii, în-
locuirea tâmplăriei de lemn cu
tâmplărie PVC şi geam termopan,
refacerea structurii şi reabilitarea
acoperişului, moder nizarea par-
doselilor, reabilitarea şi moderni zarea
grupurilor sanitare, mo der nizarea sălii
de spectacole prin înlocuirea
scaunelor, a scenei, a cortinelor, a sis-
temului de lumini şi sonorizare, a
videoproiectorului, dar şi a ecranului
de proiecţie şi dotarea cu alte mecan-
isme specifice”, ne-a mai explicat
edilul. De asemenea, vor fi reabilitate
şi modernizate şi dotate cu mobilier
cabinele actorilor, va fi modernizată
sala de balet, dar şi toate sălile de cur-
suri. La acestea se mai adaugă ame-
najarea şi dotarea camerelor de
oaspeţi şi dotarea instituţiei cu
aparatură specifică desfăşurării activ-
ităţilor cultural-artistice conform legii
în vigoare. Anul viitor, atunci când vre-
mea va permite, va fi amenajată grăd-
ina de vară, inclusiv scena exterioară,
în vederea desfăşurării activităţilor
specifice şi a spectacolelor în aer liber,
a precizat primarul Marian
Măchiţescu.

Priorităţile vizează siguranţa elevilor şi renovarea
Casei de Cultură a oraşului



Aşadar, iată-ne ajunşi la
cea de-a zecea ediţie a sărbă-
torii „Zilele Toamnei la
Urlaţi”, eveniment care con-
tribuie la promovarea valo-
rilor şi tradiţiilor locale şi,
implicit, la promovarea cele-
brului „Drum al vinului”, dar
şi al producătorilor din zona
Văii Cricovului Sărat, precum
şi a celor din diverse regiuni
ale ţării (Bran, Harghita,
Buzău ş.a.) şi care ne on o -
rează cu prezenţa.

Continuând această
tradiţie, începută în anul
2004 de către actualul pri-
mar, Marian Măchiţescu, şi
având ajutorul unor sponsori
importanţi, am reuşit, în
ciuda vicisitudinilor meteoro-
logice de la începutul săp-
tămânii, să organizăm şi cea
de a zecea ediţie a sărbătorii.

Încă odată, aducem
mulţumirile noastre firmelor
care ne-au sprijinit şi care au

făcut posibil acest eveniment:
Cast Băneşti, Montin Ploieşti,
P&G Urlaţi, Oztasar Păuleşti,
Profi Rom Food, Oltina
Impex Prod Com Urlaţi, Plas-
tipak România, General Meel
Electric Băicoi, Salt Confort
Urlaţi, Floricon Salub Câ m -
pina, Dumaris Urlaţi, Jar-
dineria Danivas Urlaţi, Dacia
Urlaţi, Trimus Prod., Stadin
Forest. 

Pe lângă aceştia, mai
aducem mulţumirile de
rigoare şi celor care, din
puţinul lor, au reuşit să ofere
mici sponsorizări în produse,
pentru a se putea asigura un
protocol pentru ansamblurile
de copii participante la pro-
gramul artistic.

De asemenea, nu trebuie 
să-i uităm şi pe susţinătorii
noştri media, respectiv Radio
Prahova, Valea Prahovei TV,
precum şi ziarul on-line 
„Actualitatea Prahoveană”.

Şi pentru că, strecurân -
du-vă printre standurile cu
fructe, legume, vinuri, brânze-
turi, produse de artizanat,
ştim că suntem captivaţi şi de
ceea ce se întâmplă pe scena
amplasată lângă sediul
Primăriei, vă informăm că
programul artistic oferit în
acest an va fi susţinut de
către: PROCONSUL, ALEX
VELEA, PEPE, PACT (ex-
COMPACT), MATTEO,
NICU PALERU, JEAN DE
LA CRAIOVA, EMILIA GHI-
NESCU, PETRICĂ MÂŢU
STOIAN, MARIA VĂDUVA,
ADELA DUMITRACHE, AU-
TENTIC, LIKE-CHOCO-
LATE, UNI-K, MARCKO,
AUREL MOGA, MARIANA
STAN, ANSAMBLURILE ŞI
TRUPELE DE DANS POPU-
LAR ŞI MODERN DIN
URLAŢI – „STRUGURE-
LUL”, „ALESSIA”, „ALE-
GRIA”, ANSAMBLUL CASEI
DE CULTURĂ DIN MIZIL,
RODICA STAN, MARIA DE
LA CARIDAD,  BIANCA
PĂTRĂŞCIOIU, GRUPUL
VOCAL-FOLCLO RIC DIN
APOSTOLACHE, ANSAM-
BLUL DE DANSURI POPU-
LARE „GORUNUL” DIN
GORNET-CUIB, MARIA
NECULA, PAULINA.

Spectacolul va fi prezen-
tat de către JUL, ADELA DU-

MITRACHE şi directorul
Casei de Cultură Urlaţi, FI-
CUŢA MICU.

Ca de obicei, sărbătoarea
se va încheia duminică, prin
organizarea unui spectaculos
foc de artificii.

Vă invităm să fiţi alături
de noi şi la această ediţie
aniversară, să degustaţi din
produsele tradiţionale prezen-

tate de producătorii din zona
Văii Cricovului Sărat, dar şi
din Argeş, Buzău, Braşov,
Harghita şi alte zone ale ţării,
să jucaţi Sârba de la Urlaţi,
alături de intrepreta noastră,
profesorul Adela Dumitrache,
şi să vă bucuraţi de tot ceea
ce vă va oferi această sărbă-
toare locală!

Cătălina Pîrvulescu

Octombrie 201344

Acum, când, la ceas aniversar, „Cad, iată, imperii de tulbure frunză” (A iubi toamna
- Adrian Păunescu), iată că a venit momentul unei mult aşteptate reîntâlniri, atât cu
dumneavoastră, locuitorii oraşului, dar şi cu cei de pe întreaga Vale a Cricovului Sărat,
cu vizitatori, prieteni, artişti!

Zilele Toamnei la Urlaţi  - Ediţia a zecea
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Elevii Liceului „Brânco -
veanu Vodă” Urlaţi, partici-
panţi la Clubul de Fizică
Aplicată, au prezentat, la fab-
rica P&G din localitate, un
proiect ştiinţific complex, care
le-a adus admiraţia specia -
liştilor de la cel mai important
investitor din zonă. 

Proiectul „Ştiinţa şi viaţa”
a fost realizat de către elevii
Clubului de Fizică Aplicată din

cadrul Liceului „Brâncoveanu
Vodă” Urlaţi şi condus de către
cadrele didactice de speciali-
tate, profesoarele Laura David
şi Corina Sersea. 

Luni, 30 septembrie, copiii
însoţiţi de către coordonatorii
proiectului, au prezentat, în
cadrul unui eveniment organi-
zat la fabrica P&G Urlaţi,
proiectul la care au lucrat cu
mare implicare. „Ştiinţa şi

viaţa” s-a dovedit o provocare
interesantă şi pentru cei doi
specialişti P&G, Gabriel Popa
şi Valentin Catrinescu, care i-au
susţinut, i-au încurajat şi i-au
ajutat pe copii în demersul lor. 

„A fost un proiect capti-
vant, la care am lucrat foarte
mult, iar rezultatul este pe mă-
sura efortului nostru. Nu am
crezut că noi putem realiza
ceva atât de complicat - atât
partea fizică, macheta, dar şi
partea de electronică. Am creat
un oraş în miniatură care
funcţionează similar corpului
uman”, a declarat Dragoş Dicu,
elev în clasa XII-a A, la Liceul
„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi. 

Proiectul realizat de către
elevi cu sprijinul celor doi spe-
cialişti P&G a fost premiat de
către directorul fabricii, Luca
Schianchi. 

Elevii şi-au exprimat entuzi-
asmul şi mândria de a fi realizat
un astfel de proiect complex şi
intenţionează să îl prezinte şi în
cadrul unor concursuri
naţionale şi internaţionale de
tehnică.

Gabriel Popa (P&G)
vorbeşte cu plăcere despre co-
laborarea cu elevii: „Am fost
impresionat să constat rapidi-
tatea tinerilor în învăţarea unor
lucruri atât de complexe şi noi
pentru ei, dar şi modul în care
se structurează activităţile 
dintr-un proiect nou, atât cele
teoretice, cât şi cele practice.
Au dat dovadă de atât opti-
mism! A fost o bucurie să lucrez
cu elevii şi să observ cum le
creştea încrederea în ei, pe mă-
sură ce proiectul căpăta
forma!”.

P&G susţine două cluburi
de ştiinte aplicate ale Liceului
„Brâncoveanu Vodă”. Este
vorba despre Clubul de Fizică
Aplicată şi Clubul de Bio-
Chimie Aplicată. 

Activitatea Clubului de 
Fizică Aplicată cuprinde cursuri
tehnice orientate către elec-
tronică şi automatizare. 

Ambele cluburi oferă şi 
activităţi artistico-plastice. 

Cluburile se adresează
elevilor claselor IX-XI.

CLUBUL DE FIZICĂ APLICATĂ prezintă proiectul 
„Ştiinţa şi viaţa” 

P&G sprijină proiectele educaţionale la Liceul BRÂNCOVEANU VODĂ:  



Motto: „Educaţia este cel
mai frumos dar pe care-l poate
dobândi omul” (Platon)

În îndelungata şi complexa
evoluţie a societăţii umane, încă
din timpuri îndepărtate şi până în
contemporaneitate, educaţia de -
ţine un loc primordial. În centrul
actului educaţional s-a aflat şi se
va afla totdeauna profesorul,
,,marele dascăl”, furnizor de edu-
caţie şi instrucţie, creator de v a -
lori şi trăitor de principii umane,
cel ce transmite tinerei generaţii
de elevi ,,cheia” stilului de a trăi
frumos şi educat în lume. 

De la vestiţii discipoli ai anti-
chităţii, precum Platon şi Aristo-
tel, şi până în zilele noastre,
profesorul nu a încetat să fie şi să
rămână un om de bază al soci-
etăţii, un reper în dezvoltarea cul-
turii şi civilizaţiei omenirii, stând
permanent în centrul actului 
educativ. 

Din punct de vedere legisla-
tiv, Ziua Internaţională a Edu-
caţiei este celebrată anual, pe 5
octombrie, începând cu anul
1994, în întreaga lume, pentru a
aminti de importanţa rolului edu-
caţiei. Este, de asemenea, un mo-
ment de revizuire a semnării în
1966 a recomandărilor UN-
ESCO referitoare la statutul pro-
fesorului. Acestea au stabilit
drepturile şi responsabilităţile pro-
fesorilor şi standardele inter-
naţionale pentru educaţia
continuă, integrarea în câmpul
muncii, condiţiile de predare şi în-
văţare.

Educaţia este un factor im-
portant al formării noastre,
deoarece permite evoluţia armo-
nioasă a personalităţii umane din
punct de vedere spiritual, moral,
social, cultural şi economic,
fiecare individ educat adăugând
un plus de valoare societăţii. 
Inevitabil, progresul în educaţie
depinde în mare parte de califi-
carea şi dăruirea cadrelor didac-
tice, de tehnicile pedagogice ale
profesorilor. Din acest motiv,
actul de educare este considerat
o profesie, care necesită experţi în
domeniul educaţiei. 

Mihai Eminescu susţinea, în
acest sens: „Educaţiunea e cul-
tura caracterului, cultura e edu-
caţiunea minţii. Educaţiunea are
a cultiva inima şi moravurile”. 

La 5 octombrie 2013, sărbă-
torim Ziua Mondială a Educa-
torului, pentru a noua oară în
deceniul intitulat de către ONU 
şi UNESCO ,,deceniul pentru
dezvoltare durabilă”. 

În octombrie 1966, la Paris,
în cadrul Conferinţei Interguver-
namentale Speciale referitoare la
Statutul Profesorilor, s-a hotărât

ca 5 octombrie să devină Ziua
Mondială a Educatorului, aceasta
reprezentând recunoaşterea rolu-
lui educatorilor şi contribuţia lor
la dezvoltarea omului şi a soci-
etăţii moderne.

Recomandarea UNESCO -
OIM arată, între altele: „Educaţia,
de la primii ani de şcoală, ar tre-
bui direcţionată spre o dezvoltare
armonioasă a personalităţii
umane şi spre progres economic,
cultural, social, moral, spiritual al
comunităţii, ca şi spre inocularea
unui respect profund pentru
drepturile omului şi libertăţile fun-
damentale”. 

În concluzie, rolul profesoru-
lui în societate se redimen-
sionează anual, în funcţie de
factorii politici, economici, media
şi mai ales în funcţie de criteriile
stabilite de opinia publică - elevi
şi părinţi. Nu este uşor să fii pro-
fesor într-o perioadă istorică atât
de avansată tehnic, ştiinţific şi cul-
tural, dar atât de perimată prin-
cipial şi moral. Dar nu renunţăm,
suntem acolo, la catedră trans-
miţând informaţie, educând cu
mintea şi cu inima pe cei tineri şi
în formare, dezvoltând şi influ-

enţând personalităţi, reinventân -
du-ne permanent. 

Activitatea cadrelor didactice
şi a elevilor din Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi ur-
măreşte permanent formarea
personalitaţilor umane capabile
să se adapteze şi să facă faţă di-
namismului şi flexibilităţii soci-
etăţii în care trăim.

Activitatea extraşcolară rea -
lizată în liceu se orientează spre
varietate tematică şi diverse
forme de organizare. 

Cadrele didactice şi elevii par-
ticipă la concursuri interna -
ţionale: „Canguraşul lingvist” -
limba şi literatura română (ciclu
primar, gimnazial si liceal), „Can-
gurul” - matematică.

La nivelul şcolii, elevii
desfăşoară activităţi în cadrul
Clubului de lectură, al Cenaclului
literar, al Revistei şcolii, dar şi al
Trupelor de teatru de la ciclul
gimnazial şi liceal care au obţinut
premii şi menţiuni la concursuri
judeţene. 

Campionate de handbal şi
fotbal judeţene, organizate şi
desfăşurate în sala de sport a
liceului unde, de obicei, la finalul
competiţiilor, rezultatul este 
„Am câştigat!”.

Elevii sunt implicaţi în
proiecte naţionale de educaţie
ecologică, de exemplu „Patrula
de reciclare” şi  „Umbrela verde”,
de la nivelul de învăţământ pri-
mar, până la gimnazial şi liceal.

Parteneriatul cu Fundaţia
Leaders şi susţinerea de către
elevi a trainingului Leadership

Autentic a dus la formarea pr i -
milor ambasadori Leadership Au-
tentic Junior ai liceului.

Colaborarea cu „P&G” Urlaţi
şi susţinerea materială din partea
agentului economic are ca rezul-
tat realizarea de programe şi
proiecte la nivel local. Prin pro-
gramul „Să creştem împreună”
urmează să fie realizate
proiectele: „Construirea unei
scene de festivităţi” în curtea
liceului (clasa a VII a A), „Teatrul
de păpuşi” (clasa a VI a A) şi o
„Staţie wireless în şcoală” (clasa a
VI a B). 

De asemenea, în acest an se
desfăşoară proiectul de biofizică
„Ştiinţa şi viaţa” (clasele a X a şi a
XI a) şi cursul de Microbiologie
(clasa a XI a).

Proiectul Comenius a conti -
nuat cu etapele din Lituania, Ger-
mania şi Turcia.

La aceste reuşite, liceul a fost
şi este permanent susţinut de
partenerii săi locali: Primăria
Urlaţi şi P&G Urlaţi, Muzeul
Conacul Bellu, Fundaţia Human-
itas, Casa de Cultură a oraşului
Urlaţi, Jandarmeria şi Poliţia
Urlaţi, Comitetul de părinţi.

La Liceul „Brâncoveanu
Vodă”, activitatea se desfăşoară
pe coordonatele educaţiei m o -
derne: ştiinţifice, etice, civice şi
morale.

Consilier Educativ prof.

Corina Sersea

Anul acesta, s-a încheiat
proiectul multilateral Come-
nius IMACO în care Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vo -
dă” a fost partener alături de
licee din Spania, Italia, Litu-
ania, Germania şi Turcia. 

Proiectul s-a desfăşurat pe
parcursul a doi ani şcolari
(2011-2013) şi a cuprins 35 de
mobilităţi ale elevilor şi profe-
sorilor din liceu în: Spania 
(februarie 2012), Italia (mai
2012), Lituania (octombrie
2012), Germania (februarie
2013), Turcia (mai 2013). 

Prin tema abordată,
proiectul a reuşit să le ofere
participanţilor oportunitatea
de a experimenta diversitatea
culturală a Europei, de a de-
veni conştienţi de diferenţele şi
similarităţile culturale. Elevii au

fost încurajaţi ca, împreună cu
partenerii europeni, să rezolve
sarcini complexe, să dezbată
subiecte de interes comun, să
îşi formuleze şi să prezinte
rezultatele muncii lor şi să
creeze produse legate de valo-
rile europene. Toate aceste ac-
tivităţi au făcut ca elevii să
dobândească acel concept de
gândire europeană, să îşi
depăşească inhibiţiile şi să se
simtă ca „acasă” în Europa. 

Profesorilor li s-a dat opor-
tunitatea de a privi dincolo de
disciplina pe care o predau, de
a învăţa din experienţa
colegilor europeni, de a se in-
spira din alte sisteme edu-
caţionale. 

Competenţele cheie
dobân dite în cadrul proiectului
au fost: dezvoltarea comu-
nicării în limbi străine, expri-

marea şi cunoaşterea identităţii
culturale, dezvoltarea compe-
tenţelor digitale.

În cadrul întâlnirii din Ger-
mania, s-a realizat şi logo-ul
proiectului, un obiect turnat în
metal şi pictat după ideea
echipei din România. Acest
obiect poate fi admirat, alături
de alte trofee onorifice, la
Liceul „Brâncoveanu Vodă”
din Urlaţi. 

Toate activităţile proiectu-
lui pot fi vizualizate pe cele
două site-uri dedicate, unul
publicat de echipa coordona-
toare din Germania:

http://imaginemycoun-
try.wordpress.com/ şi celălalt
întreţinut de echipa din Româ-
nia:

http://comenius.3owl.co/. 
Vă invităm să le vizitaţi! 

Odată cu venirea toamnei, 
s-au deschis şi porţile şcolilor. 
Pentru elevi, părinţi şi profesori,
ziua de 16 septembrie a declanşat
un amalgam de emoţii, bucurii şi
speranţe. Anul şcolar 2013-2014
începe cu investiţii valoroase pen-
tru infrastructura sistemului de în-
văţământ din Urlaţi.        

De fiecare dată, la început de
an şcolar, toţi ne dorim tot ce este
mai bun pentru noi, dar şi pentru
copiii noştri. Debutul acestui an a
stat sub auspiciile unor lucrări de
îmbunătăţire absolut necesare la
unităţile de învăţământ din locali-
tate. Primăria Urlaţi a început lu-
crările de asfaltare a curţii clădirii
vechi a Liceului Teoretic ,,Brân-
coveanu-Vodă” Urlaţi. 

De asemenea, în această vară,
au fost finalizate lucrările de împre-
jmuire a bazei sportive a liceului şi
s-a început împrejmuirea incintei
liceului. 

Astfel, elevii din clasele V-XII

se pot bucura de condiţii sporite de
siguranţă, iar colegii lor mai mici,
din clasele I-IV, pot beneficia de un
spaţiu de joacă mai curat şi mai
sigur.              

Acum, nu mai rămâne decât
ca toate aceste eforturi ale
Primăriei şi ale Consiliului Local
Urlaţi să fie răsplătite, la sfârşitul a -
nu lui şcolar, prin rezultate foarte
bune obţinute de elevii liceului la
competiţiile judeţene şi naţionale la
care se vor prezenta, aşa cum s-a
întâmplat şi în precedentul an
şcolar. Un exemplu este cel al ele-
vului Ionuţ Cîrstea, din clasa a V-a
A, care a obţinut premiul I, cu nota
10, la Olimpiada Naţională de Ge-
ografie. 

Noi, cadrele didactice, ne
dorim tot mai multe astfel de rezul-
tate şi le dorim mult succes tuturor
elevilor şi colegilor noştri.     

Profesor Iuliana Stan,
Liceul Teoretic „Brâncoveanu-

Vodă”, Urlaţi

Octombrie 201366

PROIECT COMENIUS: IMACO 
reflectă în realitate diversitatea culturală 

Şcoala a început cu investiţii
pentru siguranţa elevilor
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Aşa cum v-am mai infor-
mat, în anul 2011, la Ploieşti,
a fost semnat contractul 
de finanţare privind proiec-
tul major “Reabilitarea şi
 modernizarea sistemelor de
apă şi canalizare în judeţul
Prahova”, care este  imple-
mentat de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară
de utilităţi publice pentru ser-
viciul de alimentare cu apă şi
canalizare „Parteneriatul
pen tru managementul apei -
Prahova” .

Proiectul derulat la nivelul
judeţului Prahova se înscrie în
obiectivele şi priorităţile de fi-
nanţare din POS Mediu (2007
– 2013) – Axa Prioritară 1 “Ex-
tinderea şi modernizarea sis-
temelor de apă şi apă uzată”.

Obiectivul general al
proiectului “Reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de
apă şi canalizare în judeţul Pra-
hova” este acela de a îm-
bunătăţi infrastructura în
sectorul de apă şi apă uzată în
judeţul nostru, fiind benefic atât
pentru locuitori, cât şi pentru
protejarea mediului înconjură-
tor. Proiectul contribuie la în-
deplinirea obligaţiilor cu privire
la acquis-ul de mediul în pe-
rioadele de tranziţie agreate
între România şi Uniunea Eu-
ropeană.

Conform informaţiilor ofi-
ciale, afişate pe pagina web a
S.C. Hidro Prahova
(http://www.hidroprahova-
posmediu.ro/), obiectivele
specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătăţirea calităţii apei
potabile în vederea respectării
standardelor Uniunii Europene
(Directiva 98/83/EC privind
calitatea apei destinate con-
sumului uman în aria de
proiect);

Creşterea accesibilităţii la
serviciile de apă şi canalizare;

Creşterea ratei de
conectare la staţiile de epurare
a apelor uzate în vederea re-
spectării Directivei cu privire la
Epurarea Apelor Uzate Muni -
cipale;

Asigurarea utilizării efi-
ciente a fondurilor europene.

Noile investiţii vor avea o
contribuţie esenţială în atin-
gerea următoarelor obiective
ale Articolului 174 din Tratatul
de aderare:

Îmbunătăţirea serviciilor de
apă uzată în vederea respectării
standardelor UE definite în
91/271/CEE

Conservarea, protejarea şi
îmbunătăţirea mediului;

Protejarea sănătăţii umane;
Utilizarea prudentă şi

raţională a resurselor naturale;
Promovarea măsurilor la

nivel internaţional în vederea
administrării chestiunilor de
mediu la nivel regional şi inter-
naţional.

Proiectul are în vedere mă-
suri pentru construirea şi re-
abilitarea staţiilor de tratare a
apei, extinderea conductelor de
aducţiune, extinderea şi reabi -
litarea reţelei de distribuţie, in-
cluzând construcţia staţiilor de
pompare, precum şi reabi -
litarea şi extinderea reţelelor de
canalizare, inclusiv construcţia
staţiilor de pompare, şi con-
strucţia şi reabilitarea staţiilor
de epurare.

Prin acest proiect investiţi-
ile ar urma să fie derulate, de
către Operatorul Regional S.C.
Hidro Prahova S.A., în opt
aglomerări urbane: Sinaia (care
cuprinde oraşele Sinaia, Azuga
şi Buşteni), Breaza (Comarnic,
Breaza, Podul Vadului), Câ m -
pina ( Voila, Băneşti, Câm pina),
Băicoi (Ţintea, Tufeni, Băicoi),
Plopeni, Vălenii de Munte
(Teişani şi Văleni), Mizil şi Urlaţi,
peste 210.480  locuitori ur-
mând să profite de imple-
mentarea programului.

Perioada de derulare a in-
vestitiilor este cuprinsă în inter-
valul 2010 – 2015, proiectul
având o valoare totală de
162.731.194 Euro fără TVA,
din care: 146.234.623 Euro
cheltuieli eligibile şi 16.496.571
Euro cheltuieli neeligibile.

Proiectul “Reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de
apă şi canalizare în judeţul Pra-
hova”, cofinanţat din Fondul de

Coeziune, cuprinde 11 con-
tracte din care: 9 contracte de
lucrări (CL) şi 2 contracte de
servicii (CS).

Investitiile propuse doresc
să îmbunătăţească situaţia exis-
tentă a aglomerărilor selectate,
în domeniul apei şi în domeniul
apei uzate astfel încât să se 
respecte acquis-ul de mediu.

Investiţii pentru 
Zona Urlaţi

Oraşul Urlaţi, ca şi partener
în cadrul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară de ut i-
lităţi publice pentru serviciul de
alimentare cu apă şi canalizare
„Parteneriatul pentru manage-
mentul apei - Prahova”, va face
parte din proiectul de reabi -
litare şi modernizare a sis-
temelor de apă şi canalizare din
Judeţul Prahova.

Investiţiile ce vor fi realizate
în oraşul Urlaţi fac obiectul a
două dintre cele 9 contracte de
lucrări, respectiv CL-3 - “Re-
abilitarea şi extinderea SEAU
Vălenii de Munte, Mizil şi
Urlaţi, jud. Prahova” şi CL- 9
“Extindere reţea de canalizare
şi colector în oraşele Băicoi,
Urlaţi şi Plopeni, jud. Prahova”.

Prin CL 3, în Urlaţi se va
construi o nouă staţie de
epurare a apelor uzate, iar
prin CL 9 se va reabilita
reţeaua de canalizare în
Urlaţi, pe o lungime de 3.271
m, aferentă unui număr de
cca. 33 străzi.

Conform informaţiilor ofi-
ciale, disponibile pe pagina
oficială a proiectului, în data
de 30 Mai 2013 a fost semnat
contractul CL 3 - “Reabil-
itarea şi extinderea SEAU
Vălenii de Munte, Mizil şi
Urlaţi, jud. Prahova”, lucrările
urmând a fi executate de
către CONSTRUCCIONES
LUJAN S.A.

În urma acestui proiect,
rata de conectare la sistemul
de canalizare va atinge, la
sfârşitul anului 2015, o medie
de 91% în aglomerările
menţionate anterior, în timp

ce 96% din populaţia acestor
localităţi membre ale ADI va
fi conectată la reţeaua de apă

potabilă, în condiţii de sigu-
ranţă.

Cătălina Pîrvulescu
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Hidro Prahova va demara în Zona Urlaţi lucrările 
prevăzute în Master-planul pentru apă şi canalizare

Descriere proiect şi parteneriat

În final, ne cerem scuze de inconvenien-
tele ce vor fi create de demararea acestor lu-
crări şi apelăm, încă odată, la înţelegerea
dvs., rugându-vă să aveţi încredere că şi
străzile pe care se vor executa aceste lucrări
vor intra, apoi, în modernizare. Aşa cum
edilii locali v-au mai informat, nu reaua cre -
dinţă a stat la baza deciziei de a nu se re-
abilita aceste străzi, chiar dacă sunt situate în
zona centrală a oraşului, ci cauza a fost toc-
mai acest major proiect, deosebit de impor-
tant pentru întregul judeţ!

Colectiv redacţional: 
Cătălina Pîrvulescu,
Diana Marcu, 
Dragoş Prună, 
Geanina Catrinescu, 
Ficuţa Micu.



De pregătirea echipei se
ocupă acum Bogdan Stroe,
fost jucător de Divizia C, ac-
tualmente profesor de sport
la Băicoi şi antrenor princi-
pal la Urlaţi. Cu câteva trans-
feruri efectuate în această

toamnă, Unirea îşi propune
să redevină un actor impor-
tant al Ligii A Prahova, după
un debut mai puţin bun, în
care a pierdut împotriva
echipelor puternice din cam-
pionat, dar şi-a luat punctele
în faţa unor adversare mai
modeste. 

În orice caz, formaţia
antrenată de Bogdan Stroe
îşi propune să adune cât mai
multe puncte până la finalul
turului de campionat, iar un
nou început bun ar putea fi
chiar la sfârşitul acestei săp-
tămâni, la Drăgăneşti! 

Rezultatele etapei
a IX-a în 

Liga A Prahova:

*AFC Fortuna II-Inter-
sport - AS Ploieşti 2-1 (1-1)

*CS Ceptura - Progresul
Drăgăneşti 2-2 (0-1)

*Unirea Urlaţi - AFC
Astra II-Ciorani 0-2 (0-1)

*Caraimanul Buşteni -
Rapid Sălciile 2-0 (0-0)

*CSO Teleajenul Vălenii

de Munte - CS Cornu 3-1 
(1-0)

*AFC Băneşti-Urleta - Tri-
colorul Breaza 4-1 (2-1)

*CSO Plopeni - Petrolis-

tul Boldeşti 0-2 (0-1)
*AFC Brebu - CS Blejoi

1-2 (1-2)
*CS Păuleşti - Avântul

Măneciu 3-2
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LUPTĂTORII

Un fost campion mondial a pus, la
Urlaţi, bazele unei şcoli de arte marţiale
unde copiii din oraş pot învăţa tehnici
de autoapărare atât de necesare în
lumea în care trăim. Însă Muay Thay nu
se rezumă doar la asta. Luptătorii sunt
iniţiaţi în filosofia artelor marţiale, pen-
tru a deveni caractere puternice, oa-
meni disciplinaţi şi educaţi. 

CS Taishin Do Gym Urlaţi a fost în-
fiinţat în urmă cu o lună şi jumătate. În
acest timp foarte scurt, şcoala de King
Boxing din Urlaţi beneficiază deja de re-
cunoaştere naţională. Dovada? Pentru
prima dată, patru sportivi din cei 10
pregătiţi de Răzvan Negulescu vor par-
ticipa, la sfârşitul acestei săptămâni la

Golden League, una dintre cele două
competiţii de maximă importanţă la
nivel naţional. Concursul se va
desfăşura la Bucureşti, pe 5 octombrie.
La o săptămână distanţă, va avea loc şi
cea de-a doua competiţie naţională des-
tinată luptătorilor Muay Thay, King
Auto, tot la Bucureşti. 

Desigur, CS Taishin Do Gym Urlaţi
va avea reprezentanţi şi aici. 

Un campion naţional la Urlaţi

Printre cei patru sportivi care vor
reprezenta Taishin Do Gym Urlaţi la
Golden League se află campionul
naţional en-tire la categoria sa, Radu
Dumitrăchescu, în vârstă de 14 ani. El
practică acest sport de un an şi opt luni
şi are deja rezultate notabile. Alături de
el, Valentin Vasile (15 ani), Georgian
Breană (9 ani) şi Alin Tănase (17 ani)
vor lupta pentru medalii, pentru oraşul
Urlaţi şi pentru blazonul clubului. Pen-
tru că, aşa cum arată şi motto-ul clubu-
lui, la Taishin Do Gym Urlaţi se acceptă
orice, mai puţin înfrângerea! 

Pregătire ca la carte

Având sprijinul Primăriei Urlaţi, lup-

tătorii de la Taishin Do Gym se antre-
nează la sala de sport din incinta liceu-
lui teoretic. Şi pentru că totul se face
profesionist, sportivii antrenaţi de Răz-
van Negulescu au beneficiat şi de un
stagiu de pregătire la Buşteni. La
înălţime! 

În elita mondială

Antrenorul Răzvan Negulescu, cel
care se ocupă de pregătirea sportivilor
de la Taishin Do Gym Urlaţi, este p o -
sesor al centurii negre 2 DAN Ju Jitsu.
În 2004, acesta a câştigat titlul de cam-
pion mondial Muay Thay, la categoria
63,5 kilograme, în Germania, la Frank-
furt. 

Luptători, nu bătăuşi! 

Răzvan Negulescu a explicat, pe
scurt, filosofia Muay Thay şi avantajele
pe care le au practicanţii acestui stil de
arte marţiale. 

„În general, lumea crede că acest
sport este de bătaie. Nici vorbă despre
aşa ceva! Stilul este axat de au-
toapărare. În viaţa de zi cu zi, luptătorii
noştri sunt pregătiţi pentru cazurile ex-
treme, pentru a şti să se apere în situaţia
în care sunt agresaţi. Noi nu suntem
bătăuşi, ci îi învăţăm pe elevii noştri cum

să nu ia bătaie! Copiii noştri sunt mai
disciplinaţi decât ceilalţi, sunt mai edu-
caţi şi pot anticipa unele lucruri. Îi în-
văţăm cum să aplaneze un conflict, cum
să iasă elegant din situaţii neprevăzute,
cum să se apere în cazul în care este ab-
solut necesar”, ne-a declarat sensei Răz-
van Negulescu. 

Cu porţile deschise

Şcoala de arte marţiale Taishin Do
Gym Urlaţi este deschisă pentru toţi cei
care doresc să practice King Boxing
Muay Thay. Cursurile se ţin în fiecare
săptămână, lunea (între orele 18.30 şi
20.30) şi vinerea (18.00-20.00). Antre-
namentele se desfăşoară la sala de sport
a liceului din Urlaţi, iar preţul unui
abonament este simbolic, de 50 de lei
pe lună. Şi nu uitaţi! Luptătorii de la
Taishin Do Gym Urlaţi pot accepta
orice, mai puţin înfrângerea!  

M o t t o :  
A c c e p t ă m  o r i c e ,  m a i  p u ţ i n  î n f r â n g e r e a

Pagină realizată de  Ciprian RADU

Unirea Urlaţi pregăteşte revirimentul

Clasament:
1. AFC Astra II-Ciorani 9 9 0 0 32-6 27 (+15)
2. Avântul Măneciu 9 8 0 1 30-10 24 (+12)
3. Petrolistul Boldeşti 7 6 0 1 32-5 18 (+9)
4. AFC Băneşti-Urleta 9 6 0 3 20-10 18 (+3)
5. CSO Teleajenul Văleni 9 6 0 3 16-12 18 (+3)
6. AS Ploieşti 9 6 0 3 16-13 18 (+6)
7. CS Păuleşti 9 5 2 2 23-11 17 (+2)
8. AFC Fortuna II 9 5 0 4 19-15 15 (0)
9. CS Blejoi 9 4 2 3 23-14 14 (+2)
10. CSO Plopeni 9 4 2 3 17-18 14 (-1)
11. Progresul Drăgăneşti 9 3 2 4 16-21 11 (-1)
12. CS Cornu 9 3 0 6 13-19 9 (-3)
13. CSO Tricolorul Breaza 9 3 0 6 16-27 9 (-3)
14. CS Ceptura 8 1 3 4 15-24 6 (-6)
15. Unirea Urlaţi 8 2 0 6 7-23 6 (-9)
16. AFC Brebu 9 1 1 7 5-20 4 (-11)
17. Caraimanul Buşteni 9 1 0 8 8-31 3 (-12)
18. Rapid Sălciile 9 0 0 9 9-38 0 (-12)

Etapa a X-a (5-6 octombrie): Progresul Drăgăneşti - Unirea Urlaţi, CS Cornu - AFC Fortuna II-In-
tersport, AS Ploieşti - CS Ceptura, Rapid Sălciile - CSO Teleajenul Vălenii de Munte, CS Blejoi -
Caraimanul Buşteni, AFC Astra II-Ciorani - CSO Plopeni, CSO Tricolorul Breaza - CS Păuleşti,
Petrolistul Boldeşti - AFC Băneşti-Urleta, Avântul Măneciu - AFC Brebu. 

Cu un antrenor nou şi jucători gata de
luptă, Unirea Urlaţi începe ascensiunea în
Liga A Prahova, după un debut nefast. În
etapa viitoare, echipa din Urlaţi se de-
plasează la Drăgăneşti, pentru jocul cu Pro-
gresul, de unde speră să revină cu puncte. 


