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� Un număr de 4 (patru) hotărâri,
adoptate de Consiliul Local al oraşului Urlaţi
în şe dinţa ordinară din 30 august 2012 :

1. Hotărârea nr.96/30.08.2012 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al oraşului Urlaţi în Adunarea Gene -
rală a Acţionarilor S.C. HIDRO PRAHOVA
S.A..

2. Hotărârea nr.97/30.08.2012 privind
acordarea unui ajutor de urgenţă în situaţii
deosebite d-nei Iacob Ioana Aurica.

3. Hotărârea nr.98/30.08.2012 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate şi a
serviciilor publice conduse de Primarul
oraşului Urlaţi.

4. Hotărârea nr.99/30.08.2012 privind
aprobarea plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grădiniţa de copii cu
program prelungit nr.1 Urlaţi pentru lunile
iunie şi iulie 2012.

�Un număr de 6 (şase) hotărâri, adop-
tate de către Consiliul Local al oraşului Urlaţi
în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2012:

1. Hotărârea nr.100/27.09.2012 privind
alegerea d-nei Ionescu Mariana preşedinte
de şedinţă pe perioada septembrie - noiem-
brie 2012.

2. Hotărârea nr.101/27.09.2012 privind
aprobarea modificării statelor de funcţii prin
transformarea unor posturi.

3. Hotărârea nr.102/27.09.2012
privind interzicerea accesului autove-
hiculelor, mopedelor, ATV-urilor şi ve-
hiculelor cu tracţiune animală în incinta
Parcului Bellu din oraşul Urlaţi, judeţul Pra-
hova.

4. Hotărârea nr.103/27.09.2012
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
situaţii deosebite d-nei Bugiu Cristiana.

5. Hotărârea nr.104/27.09.2012
privind aprobarea retragerii dreptului de
folosinţă asupra unui teren atribuit conform
Legii nr.15/2003 şi repartizarea acestuia
către alt beneficiar.

6. Hotărârea nr.105/27.09.2012
privind aprobarea plăţii cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice din Şcoala Gim-
nazială „Cănuţă Ionescu” Urlaţi pentru luna
iunie 2012.

�Un număr de 1 (una) hotărâre, adop-
tată de Consiliul Local al oraşului Urlaţi în
şe dinţa de îndată din 28 septembrie 2012:

1. Hotărârea nr.106/28.09.2012
privind rectificarea bugetului general al
unităţii administrativ-teritoriale pe anul
2012.

Hotărâri 
adoptate de 
Consiliul Local al
oraşului Urlaţi în
lunile august şi
septembrie 2012

La nivelul Poliţiei Oraşului
Urlaţi, funcţionează Comparti-
mentul Poliţiei de Proximitate, în
cadrul căruia îşi desfăşoară activi-

tatea agentul şef adjunct de poliţie
Sorin Duţă şi agentul principal de
poliţie Marian Grigore. Ambii sunt
în permanentă legătură cu comu-
nitatea, în vederea cunoaşterii
proble melor şi nevoilor care apar
din partea localnicilor. 

Proximitatea repre zintă o metodă
modernă de lucru a instituţiei noas-
tre, prin care atitudinea faţă de
muncă şi stilul de conducere sunt ori-
entate către recunoaşterea preventivă
şi pro-activă a proble melor comu-
nităţii.

Proximitatea se realizează prin
parteneriatul între poliţie şi cetăţeni,
unităţi şcolare, biserică, medii de
afaceri, organizaţii neguvernamen-
tale, autorităţi publice locale, etc, în
scopul rezolvării problemelor cu im-

pact direct asupra vieţii sociale, al
creării unui climat de siguranţă civică
şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

Ambii agenţi pot fi contactaţi la
numărul de telefon 0244/271310.

Poliţia de proximitate, întotdeauna
alături de comunitate! 

Ştiaţi că poliţiştii de proximitate...
... Se află, zilnic, în mijlocul dumneavoastră, onoraţi să vă asculte problemele şi să vă ofere soluţii de re-

zolvare? Faceţi cunoştinţă cu ei! ... Sunt puntea de legătură între dumneaoastră şi instituţiile care trebuie să
vă soluţioneze drepturile şi interesele legitime? Contactaţi-i! ... Vă pot ajuta să puneţi capăt conflictului cu
vecinii? Apelaţi-i cu încredere! 

... Îi ajută pe bătrâni sau pe cei cu handicap fizic ori mental să se ferească de infractori şi îi sfătuiesc cum
să procedeze pentru a nu deveni victime? Informaţi-i despre cei care au nevoie de ajutor!

... Sunt buni consilieri în ceea ce priveşte problemele cetăţeneşti? Nu ezitaţi şi invitaţi-i la şedinţele dum-
neavoastră de proprietari! 

... Sunt pietenii copiilor, pe care îi învaţă cum să se ferească de infractori şi de alte pericole, precum sunt
drogurile, anturajele nepotrivite, evenimentele rutiere? Invitaţi-i să participe la întâlniri cu elevii sau la ora de
dirigenţie! 

Poliţia de proximitate vă reco-
mandă câteva sfaturi de care tre-
buie să ţineţi seama pentru
prevenirea unui furt din locuinţa
dumneavoastră.

Trebuie să aveţi, în primul rând,
încuietori şi grilaje sigure. Închideţi
bine ferestrele, mai ales pentru pe-
rioada în care lipsiţi de acasă. Asigu-
raţi căile de acces în case şi vile prin
închiderea atât a porţii, cât şi a in-
trării în podul casei. 

Folosiţi întotdeauna două siteme
de închidere a uşii, dar este reco-
mandat şi să înlocuiţi butucul yalei de
fiecare dată când se pierde cheia. Un
sistem de alarmă propriu este întot-
deauna binevenit.

Relaţiile bune cu vecinii sunt o
pavăză împotriva hoţilor. Vecinii,

mai ales pensionarii sau cei care au
posibilitatea să stea acasă în timpul
zilei, pot depista un răufăcator în
curtea, la uşa sau lângă fereastra
dumneavoastră. 

Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele
străine pe care le observaţi în bloc
sau apropierea casei, pe cine caută.
Aceste întrebări descurajează posi-
bilii infractori. 

Învăţaţi copiii să nu le ofere in-
formaţii persoanelor care-i abor-
dează pe stradă sau telefonic. Nu
faceţi cunoscut nimănui locul în care
vă depozitaţi valorile. Educaţi-vă
copiii să reacţioneze prompt în situ-
aţiile în care cineva necunoscut ori
încearcă să-l convingă despre faptul
că sunt prieteni sau colegi de servi-
ciu cu dumneavoastră şi au venit
după cheile locuinţei sau diverse
bunuri din casă.

Pentru efectuarea unor lucrări  în
locuinţă, adresaţi-vă unor firme sau
persoane autorizate şi solicitaţi legi -
timarea celor care se prezintă pentru
prestarea unor servicii.

Ţinând cont de recomandările
de mai sus, contribuiţi în mare mă-
sură la prevenirea săvârşirii unor ast-
fel de fapte.

Începând cu data de 1 septembrie
2012,  şeful Poliţiei Oraşului Urlaţi
este Inspectorul principal de poliţie Iu-
lian Smaranda. 

Sub coirdonarea noului inspector
principal de Poliţie, lucrătorii din
cadul Compartimentului de Proximi-
tate, precum şi a celorlalte comparti-
mente ale Poliţiei Oraşului Urlaţi vor
acţiona pentru prevenirea faptelor de
violenţă, prevenirea furturilor din
locuinţe, societăţi comerciale, anexe
gospodăreşti, de şi din autoturisme,
prevenirea producerii de evenimente
rutiere, precum şi pentru asigurarea,
în permanenţă, a unui climat de sigu-
ranţă civică în rândul cetăţenilor.

„Nu fiţi indiferenţi la ce se întâm-
plă în jurul dumneavoastră!”, este
mesajul şefului Poliţiei Oraşului Urlaţi. 

Dacă sunteţi victima vreunei in-
fracţiuni sau sunteţi martor la
săvârşirea unei fapte reprobabile,
apelaţi Poliţia Oraşului Urlaţi la
numărul de telefon 0244/271310 sau
la numărul de urgenţă 112!

Şef nou la 
Poliţia Oraşului 
Urlaţi 

Cum ne ferim de hoţi?
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Odată cu începerea
noului an şcolar, reprezen-
tanţii Şcolii cu clasele 
I-VIII „Cănuţă Ionescu”
au decis continuarea mai
multor proiecte demarate
la instituţia de învăţământ,
acţiuni prin care elevii pot
învăţa, dar pot contribui şi
la viaţa comunităţii. 

„Clopoţelul generaţiilor”
este un exemplu prin care
cei mici se documentează şi
află lucrurile cele mai intere-
sante despre oraşul lor,
ajungând până la stadiul de
a împărtăşi aceste informaţii
cu toţi cei interesaţi. „Proiec-
tul realizat cu P&G are o 
va loare de 1.000 de euro.
Prin Clo po ţelul generaţiilor,
şcoala a editat, sub un
parteneriat între instituţia de
învăţământ, elevi, părinţi şi
sponsorul proiectului, o re-
vistă în număr de 100 de 
exemplare, care va fi oferită
comunităţii, gratuit. În ea
oricine poate găsi cele mai
interesante informaţii despre
comunitate, istoricul ora şu -

lui, semnificaţia stemei
oraşului, principalii agenţi
economicii, proiecte de la
Primărie, deci toate infor-
maţiile necesare oraşului”,
ne-a declarat directorul
şcolii, Daniel Mircea Bucur. 

Un alt proiect este „Fit-
ness pentru părinţi”, început
anul trecut. „În fiecare joi
seara, două cadre didactice
fac fitness gratuit cu două
grupe de câte 18 părinţi.
După discuţiile pe care le-am
avut cu aceştia, ei sunt
încântaţi pentru că, pe de o
parte, fac mişcare gratuit,
dar, ajungând la şcoală, sunt
informaţi la zi şi cu situaţia
copiilor lor”, ne-a mai de-
clarat directorul unităţii. 

Reprezentanţii şcolii au
în plan, însă, şi alte acţiuni. 
„Joacă-te şi învaţă” este unul
dintre proiectele care se vor
des fă şu ra în curtea şcolii,
după ce va fi amenajată.
„Vor fi amplasate, în curtea
şcolii, pentru fiecare clasă,
opt băncuţe pe care vor fi
montate mozaicuri din gre-
sie şi faianţă cu un model

pentru fiecare clasă. Iar
atunci când vremea va per-
mite, orele de biologie, de
educaţie tehnologică sau ac-
tivităţile extracuriculare se
vor desfăşura în curte, la
aceste mese”, ne-a mai 
explicat directorul şcolii.  

Cu cât activităţile de la
şcoală sunt mai interesante,
copiii sunt stimulaţi şi moti-
vaţi să înveţe la niveluri per-
formante. „Tocmai în acest
scop, în octombrie ne-am
propus, noi, ca şcoală, să or-
ganizăm un concurs inter-
disciplinar, pentru luna mai
a anului viitor. Vor fi probe
din limba română, matema -
tică, istorie, geografie, biolo-
gie şi o limbă străină. În
cadrul concursului, noi vom
fi şcoala coordonatoare, ur-
mând să primim confir-
mările invitaţiilor de la toate
instituţiile de învăţământ din
zona Văii Cri covului. În pe-
rioada următoare ne vom
ocupa, bineînţeles, şi de
atragerea spon  sorizărilor
pentru premiile de la finalul
acestui concurs”, ne-a mai

spus Daniel Mircea Bucur. 
Începutul lunii octombrie

aduce în atenţia elevilor şi
Ziua Educaţiei. „Vineri, 5 oc-
tom brie, cu această ocazie,
vom desfăşura un proiect de
colaborare cu Muzeul Co -
nacul Bellu Urlaţi. Vom face
cursurile mai scurte, apoi
vizităm muzeul şi foişorul,
unde vom avea şi concursuri
care îi atrag pe copii”, ne-a
mai dezvăluit directorul
şcolii. 

În acest an, Şcoala cu
clasele I-VIII „Cănuţă
Ionescu” are 424 de elevi,

mai mulţi decât anul trecut şi
funcţionează cu 31 de cadre
didactice dintre care 16 pro-
fesori titulari. „Acest lucru se
datorează şi celor două clase
pregătitoare, cu 38 de copii,
dar şi generaţiilor aflate
acum în clasa I şi a II-a, cu
60 de elevi. Pentru cei mai
mici, avem mobilier nou,
computer la care pot viziona
animaţii, filmuleţe specifice
vârstei, ei fiind într-un stadiu
de adaptare la un program
strict”, a încheiat directorul
instituţiei de învăţământ.

Proiecte: Şcoala cu clasele I-VIII
„Cănuţă Ionescu” din Urlaţi se implică
în viaţa comunităţii

Performanţele elevilor de
la Liceul Teoretic „Brânco -
veanu Vodă” din Urlaţi  este
scopul cel mai important
pentru reprezentanţii insti-
tuţiei de învăţământ. Im-
plicând copiii în diverse
proiecte şi încercând să
atragă fonduri pentru îm-
bunătăţirea condiţiilor de în-
văţare, cadrele didactice au
reuşit să propulseze liceul în
topul prahovean al unităţilor
de acest tip. 

Cu o medie de promovare
a examenului de bacalureat de
peste 77%, Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” se află pe
locul zece, din 42 de instituţii de
învăţământ prahovene. „Şi la
examenul de evaluare naţională
ne-am situat bine, având, acum,
patru clase de a IX-a în liceul
nostru. Anul şcolar a început cu
o creştere a numărului de elevi
faţă de anul trecut, pentru că
avem o clasă de-a noua în plus
şi alte două clase pregătitoare.

În acest an funcţionăm cu 1100
de elevi şi 53 de cadre didactice.
Toate pregătirile pentru noul an
au fost realizate la timp, clasa
pregătitoare a început în cele
mai bune condiţii, cu spaţii
adecvate şi dotate corespunză-
tor. Am încercat să îi aducem
într-un spaţiu unde se întâlnesc
numai cei mici, până la maxim
clasa a II-a şi ne aşteptăm să se
adapteze destul de repede”, 
ne-a declarat Robert Stan, 
directorul unităţii şcolare. 

Laboratoare moderne

Pentru a atinge standardele
de performanţă la care aspiră,
reprezentanţii instituţiei au im-
plicat grupuri de elevi în diverse
proiecte, dar au şi atras investiţii
cu scopul de a beneficia de o
şcoală modernă. „Încă de la
venirea în oraş a firmei P&G,
am căutat colaborări şi interese
comune. Multe dintre ele s-au şi
concretizat. Astfel, am înfiinţat,
împreună cu ei, un club de şti-
inţe, la care participă elevii de la

clasele de specialitate. Atunci
când structura cursurilor o per-
mite, ei pot face ore chiar la
P&G, în laboratorul de microbi-
ologie al firmei, având, astfel,
avantajul de a vedea ultimele
dotări în materie şi, chiar pen-
tru viitor, se pot orienta către
acest domeniu dacă se simt
atraşi. Tot datorită acestei firme,
am reuşit să dotăm şi labora-
toarele noastre de microbiolo-
gie, chimie şi un laborator de
limbi străine. Nu ne vom opri
aici, dorim să facem şi un labo-
rator de română”, ne-a detaliat
directorul liceului.  Anul acesta,
continuă şi proiectele începute
anterior. „P&G are, în fiecare
an, concursuri de educaţie
civică, adresate copiilor de la
clasele a VI-a şi a VII-a, la care
am participat alături de Şcoala
gimnazială Cănuţă Ionescu.
Două din cele trei proiecte 
ne-au fost atribuite, iar prin ele
elevii noştri vor lucra concret la
dotarea bibliotecii din oraş, însă
vor repara şi staţiile de autobuz

din localitate, ajunse într-o fază
avansată de deteriorare. Cele
două proiecte sunt în curs de
derulare”, ne-a mai spus prof.
Robert Stan. 

Tot prin sprijinul P&G,
liceul deţine o sală de fitness, în
incinta sălii de sport. „Sala de
sport este folosită de către elevi
pe durata cursurilor, apoi poate
fi închiriată, cu scopul de autofi-
nanţare. Se poate juca fotbal,
handbal, baschet, tenis, avem
chiar şi un antrenor de tenis de
câmp, fiind foarte mulţi doritori
să practice acest sport”, ne-a
mai spus reprezentantul insti-
tuţiei de învăţământ. 

Cea mai frumoasă ţară
virtuală 

Elevii Liceului Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” din Urlaţi
sunt implicaţi, de doi ani, într-un
proiect Comenius intitulat
„Imagine my country”, care are
ca scop crearea unei ţări vir-
tuale. „Avem ca par te neri în
acest proiect şcoli din Spania,

Germania, Turcia, Ita lia şi Litu-
ania. În cadrul proiectului au
fost realizate vizite de studiu în
unele dintre aceste ţări, iar în
această săptămână, elevii noştri
vor efectua următoarea vizită
din programul proiectului, în
Lituania. Avem patru elevi de la
clasele a XI-a care vor sta în
gazdă la colegii lor din străină-
tate. Până acum s-au descurcat
foarte bine şi au reuşit să cola-
boreze excelent cu elevii stră ini,
cunoştinţele de limbă en gleză
permiţându-le să discute şi să
dezbată acţiunile împreună cu
alţi colegi din Uniunea Euro-
peană. Scopul final al proiectu-
lui este realizarea unei ţări
europene care să aibă monedă,
stemă, administraţie, structură,
economie create de copii după
modelele pe care le-au întâlnit
în ţările vizitate. După proiectul
acestei ţări perfecte, va fi editată
o carte cu întreg studiul copiilor,
care va fi popularizată”, ne-a
mai precizat directorul Robert
Stan. 

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, în primele
zece din judeţ
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Ecaterina Oprea, 47 ani:
Este un lucru foarte bun,
pentru că trebuia să mergem
la Ploieşti pentru orice: la
dermatologie, la ORL, tot
trebuia să ne deplasăm.
Chiar dacă se face ceva cu
coplată, toată lumea va fi de
acord, pentru că este aici,
aproape de casă. Eu am fost
operată aici, la spital, înainte
să se închidă şi erau medici
buni şi m-am simţit bine,
foarte bine. 

Nicolae Bălănescu, 68
de ani: Eu am fata operată
aici, la spital, şi s-a făcut
bine. Era absolut necesar
acest spital şi ne bucurăm că
se deschide. 

Maria Năstase, 66 de
ani: Am auzit că se re-
deschide spitalul, este extra-
ordinar de bine pentru noi,
cei din zonă. Vom avea, în
sfârşit, servicii medicale
complete fără de care oa-
menii au suferit. Nu a fost
deloc uşor pentru bătrâni să
se deplaseze pentru o 
pro ble mă de sănătate sau

pentru analize, tocmai la
Ploieşti. Sunt pensionari
mulţi în Urlaţi care aveau
nevoie de acest spital. 

Victor Popa, 63 de ani:
Foarte bine, este o faptă fru-
moasă pentru toţi locuitorii
oraşului Urlaţi şi pentru co-
munele din jur. Este lume
amărâtă, lume care era
nevoită să alerge pe drumuri

ca să beneficieze de nişte
analize, de nişte consultaţii la
spitalele din Ploieşti. Era
mare nevoie de spital, lume
multă a suferit după ce a fost
închis spitalul nostru. Bine că
se deschide, pentru că deja
începuseră zvonuri că cineva
vrea să fure sau să preia
dotările şi să privatizeze, dar
bine că, până la urmă,
rămâne spital de stat, pentru
noi, cei săraci. Şi au am 
tri mi te re la un spital din
Ploieşti, şi programare pe 9
octombrie. De peste o lună
stau acasă şi aştept. În timpul
ăsta pot să mor, în loc să mă
duc aici acasă, la doctori buni
care au lucrat la noi. Spitalul
acesta a fost închis degeaba,
pentru că avea clădire bună
construită de oamenii de aici,
avea toate dotările cumpărate
cu banii oamenilor şi medicii
de care lumea avea nevoie. 

Doina Fechete, 63 de
ani: Foarte bine că se des -
chise, dar cât se poate de re-
pede pentru că toată lumea
are nevoie de un spital aici.
Eu sunt cardiacă, am căzut
pe drum, dar m-a dus sal-
varea acasă, că nu luam
tratamentul pentru că nu am
avut bani. Sperăm ca sis-
temul să fie cel de până
acum, cu serviciile medicale
gratuite, pentru că foarte
mulţi dintre cei de vârsta a
treia sunt săraci şi nu-şi per-
mit o investigaţie la cabinete
particulare. 

Ce spun locuitorii

oraşului despre 

redeschiderea Spitalului 

Spitalul Orăşenesc Urlaţi şi-a deschis porţile pacienţilor
de la 1 octombrie 2012. Structura unităţii medicare este 
realizată conform necesităţilor din teritoriu, după standardele
legislaţiei în vigoare şi potrivit imobilului care permite 
organizarea circuitelor funcţionale specifice fiecărei specia -
lităţi medicale în parte. 

De la 1 octombrie, în Spitalul Orăşenesc Urlaţi funcţionează
trei secţii mari: Medicină Internă, Chirurgie - A.T.I. şi Pediatrie.
Secţia de Medicină Internă, prevăzută cu 40 de paturi, şi secţia de
Chirurgie - A.T.I. se află în aceeaşi clădire, dar cu circuite şi intrări
separate. Ambele departamente dispun de toate dotările necesare
unei bune funcţionări şi de saloane moderne. Secţia de Chirurgie
are o sală de operaţie modernă, sală de pansamente şi tratament,
două saloane moderne fiecare cu cinci paturi şi un salon pentru ser-
viciile de Anestezie Terapie Intensivă, cu două paturi. Secţia de Pe-
diatrie pune la dispoziţia pacienţilor 15 paturi şi se află, împreună
cu Ambulatoriul integrat al Spitalului, într-o clădire separată (situ-
ată în aceeaşi curte, vis-a-vis de corpul imobilului unde funcţionează
Secţiile de Medicină Internă şi Chirurgie-A.T.I.), dispunând de cir-
cuite şi intrări separate. Atât secţia de Pediatrie cât şi Ambulatoriul
unităţii medi cale sunt dotate cu cabinete medicale şi saloane 
moderne. Spitalul Orăşenesc Urlaţi are 67 de paturi la care se
adaugă alte cinci paturi pentru cazarea în condiţii civilizate a în-
soţitorilor veniţi cu pacienţii pentru o perioadă mai mare, în uni-
tatea medicală. 

În Ambulatoriul integrat Spitalului Orăşenesc Urlaţi
funcţionează cabinetele de Medicină internă, Pediatrie, Obstetrică-
ginecologie, Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Oftalmolo-
gie, O.R.L. şi Psihiatrie, iar autorităţile locale au solicitat Ministerului
Sănătăţii aprobarea unui cabinet de Medicina muncii, necesar so-
cietăţilor care funcţionează pe raza localităţii, unde nu mai există alţi
furnizori pentru aceste servicii, fiind şi o sursă de venituri proprii
pentru unitatea medicală. 

Spitalul Orăşenesc Urlaţi mai deţine un Laborator de analize
medicale, situat în clădire separată, aflată în vecinătatea comparti-
mentului de Chirurgie. Laboratorul are spaţii de activitate cores -
punzătoare dotate cu aparatură automată de specialitate. 

Un alt Laborator este cel de radiologie şi imagistică medicală, 
situat în aceeaşi clădire cu Farmacia unităţii, dar având căi de acces
separate. Spaţiul se află în reamenajare pentru dotarea cu un
aparat nou, de ultimă generaţie, achiziţionat de către autoritatea
locală pentru spital, prin sponsorizări. În prezent, Laboratorul de
imagistică are în dotare un ecograf SONOACE X8 – LV, fabricat
în noiembrie 2010. 

Farmacia Spitalului Orăşenesc Urlaţi are circuit închis şi este
amplasată într-o clădire corespunzătoare şi dotată cu cele necesare
desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii, primirii, depozitării
şi distribuirii medicamentelor. Farmacia era autorizată pentru uti-
lizarea substanţelor toxice şi stupefiantelor, conform Autorizaţiei de
funcţionare nr. 2751/1998.

În structura Spitalului Orăşenesc Urlaţi se mai regăsesc Blocul
alimentar prevăzut cu dotările necesare. Cuprinde o sală de mese
şi mai multe încăperi destinate depozitării alimentelor şi preparării
lor. 

Unitatea medicală mai deţine o Staţie pentru Ambulanţă, 
ma gazii, o spălătorie cu dotare automată, o rampă de gunoi mena-
jer şi una pentru ridicarea deşeurilor medicale. Spitalul este dotat
şi cu o instalaţie de alimentare cu apă, racordată la infrastructura
oraşului, o instalaţie de evacuare a apelor reziduale, prevăzută cu
cămine decantoare şi cu staţie de epurare la deversare, o instalaţie
de alimentare cu gaze naturale şi centrală termică murală pentru
toată unitatea, şi instalaţie de alimentare cu energie electrică. În
cazul în care alimentarea cu energie de la reţeaua publică este în-
treruptă, în unitate funcţionează două generatoare de cca. 100 kW. 

În seria de dotări ale Spitalului Orăşenesc Urlaţi se mai regă sesc
o staţie de oxigen, dotată cu două aparate de producere a oxigenu-
lui medicinal şi o rezervă de cinci tuburi cu oxigen medicinal.

Structura Spitalului
Orăşenesc Urlaţi 
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Zeci de localnici şi ofi-
cialităţi au participat, la
redeschiderea Spitalului
Orăşenesc Urlaţi, aşa cum
se numeşte, acum, uni-
tatea medicală. După un
an şi jumătate de insis-
tenţe şi demersuri la
 Minis  terul Sănătăţii, spi-
talul va deservi, în sfârşit,
peste 60 000 de locuitori
de pe Valea Cricovului. 

În faţa a zeci de localnici,
medici şi autorităţi, subpre-
fectul de Prahova, Rodica
Paraschiv a citit avizul prin
care Ministerul Sănătăţii

aproba redeschiderea uni tă -
ţii medicale din Urlaţi, sub
noua titulatură de Spital
Orăşenesc. Unitatea medi -
cală va funcţiona cu trei
secţii, un ambulatoriu com-
plex, 12 medici şi aproxima-
tiv 100 de angajaţi pe
posturile de personal mediu
şi auxiliar. 

„M-am confruntat cu
foştii conducători ai judeţului
şi, dincolo de a stabili nişte
vinovaţi, aş vrea să vă spun
că acest spital nu a fost
susţinut de către trei per-
soane: Vintilescu, Dobre şi
Roberta Anastase. Pentru
că, dincolo, de calculul logic,
le-am arătat harta judeţului.

Pe Valea Prahovei, până la
Ploieşti, sunt 11 spitale şi
trăieşte cam 65% din popu-
laţia judeţului. 35% trăieşte
în partea de est, iar aici, din
Bălţeşti, Urlaţi  şi Mizil,
rămăsese numai Mizilul,
ceea ce arată că, dacă nu 
i-aţi votat, şi sănătatea tre-
buie făcută politic. 

Lucrul acesta nu trebuie
să se mai întâmple în Româ-
nia. Pe de altă parte, de
astăzi, deschizându-se spi-
talul, Consiliul Judeţean,
printr-o hotărâre specială, a
acordat, joi, un fond de 2
miliarde de lei vechi pentru
a facilita pregătirea spitalului
pentru buna funcţionare,
astfel încât, cu tot ce alocă şi
Primăria, această unitate să
funcţioneze şi să intre în
bugetul anului viitor, aşa
cum intră fiecare spital. Mai
mult, o serie de sponsori din
oraş au pus mână de la
mână pentru achiziţionarea
unui aparat de radiologie
nou. Până la sfârşitul anului,
împreună cu Primăria şi
Casa de Asigurări de Sănă-
tate vom face efortul ca spi-
talul să aibă fondurile
necesare”, a declarat Mircea
Cosma, preşedintele Consi -
liului Judeţean Prahova. 

„Eram foarte mâhnit şi
supărat pentru că se în -
chidea unul dintre spitalele
moderne ale judeţului Pra-
hova, Centrul de Sănătate
Urlaţi, care deservea 60000
de suflete de pe întreaga
Vale a Cricovului. Sperăm că
Spitalul Orăşenesc Urlaţi va
avea, pe parcurs, şi o secţie
de Obstetrică-Ginecologie,
iar de anul viitor, în fosta
Maternitate, intenţionăm să
dăm drumul unei secţii de
Fizioterapie cu 40 de paturi,
necesară întregii zone. De
data aceasta, Ministerul
Sănătăţii şi primul ministru
au fost alături de noi, am re-

alizat toate demersurile îm-
preună cu reprezentanţii
Consiliului Judeţean Pra-
hova. De acum spitalul va
funcţiona şi va fi benefic în-
tregii zone! Am avut sprijinul
actualului Guvern ca, acolo
unde fostul Guvern a închis
spitalele, să lase ceva în loc,
astfel încât populaţia din
aceste zone să beneficieze
de asistenţă medicală”, a
spus primarul oraşului
Urlaţi, Marian Măchiţescu. 

„Pentru finanţarea spi-
talului mai este nevoie de
parcurgerea unor paşi pen-
tru obţinerea finanţării, mai
este nevoie de avizele de
funcţionare, dovada de e va -
luare şi vom face demer-
surile la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate pentru
a obţine o suplimentare şi a
asigura fondurile necesare
desfăşurării activităţii spi-
talului. Noi sperăm în aceste
fonduri chiar din acest an,
dar dacă nu le vom obţine,
finanţarea va intra în struc-
tura de buget de anul viitor.
Acum vorbim de o con-
tractare bazată pe legislaţia
din acest an, dacă anul viitor
legea se va schimba, şi
modalitatea de contractarea
va fi raportată la contractul
cadru  care va intra în
vigoare”, ne-a declarat
Marisina Zaharia, preşedin-
tele Casei de Asigurări de
Sănătate Prahova. 

„Trebuie să recunosc cu
mândrie faptul că ne-am
adus şi noi, DSP Prahova,
aportul la redeschiderea spi-
talului, mai mult transfor-
marea lui din centru de
sănătate cum a funcţionat
anterior închiderii, în spital
orăşenesc. Deocamdată
avem trei secţii: chirurgie,
medicină internă şi pedi-
atrie, cu tot ce trebuie şi
urmează să suplimentăm
structura organizatorică şi cu
alte secţii, ducând undeva
spitalul, de la 67 de paturi la
135 de paturi”, ne-a declarat
dr. Alexandru Băloi, man-
agerul Direcţiei de Sănătate
Publică Prahova.  

„Din ceea ce a avut spi-
talul nu a plecat niciun fir de
aţă, unitatea medicală şi-a
păstrat, pe parcursul pe-
rioadei în care nu a
funcţionat, toate dotările, iar
de acum ne străduim să
redăm oamenilor, paci -

enţilor din oraş şi din zonă,
cele mai bune servicii medi -
cale pe care le putem
presta”, a menţionat Ion
Preda, managerul noii
unităţi medicale. 

În perioada următoare,
la spital vor fi perfectate
formele de angajare, astfel
încât cabinete să poată
funcţiona fără nicio pro ble -
mă. 

DREPTATE pentru 60.000 de oameni de pe Valea Cricovului

Spitalul Urlaţi s-a redeschis după un an
şi jumătate

Cel mai dotat spital de pe Valea 
Cricovului a fost închis pe criterii politice

Încă din aprilie 2011, de la închiderea Centrului de
Sănătate Urlaţi, reprezentanţii primăriei au sperat într-o de-
cizie de redeschidere a celei mai dotate unităţi medi cale de
pe Valea Cricovului, fără de care zona rămânea descope rită
din punct de vedere al serviciilor de sănătate. 

După un an şi jumătate de speranţe şi demersuri, au-
torităţile locale din Urlaţi au reuşit redeschiderea spitalului.
„Unitatea medicală a fost închisă pe criterii politice şi nu
pe competenţă. Dovada cea mai clară a fost ignorarea tu-
turor investiţiilor realizate de noi în această unitate me di -
cală. Aşa cum am precizat şi în memoriul adresat
Ministrului Sănătăţii, în perioada 2007-2010, s-au făcut in-
vestiţii în aparatura medicală a Centrului de Sănătate
Urlaţi, în valoare de 621 367,24 de lei, cu fonduri alocate
de la bugetul local Urlaţi. Iar în aceeaşi perioadă, au fost
investiţi pentru lucrările de reabilitare şi modernizare a spi-
talului, precum şi pentru dotarea Centrului de Sănătate
Urlaţi, aproxiativ 600 000 de euro”, ne-a declarat primarul
oraşului, Marian Măchiţescu.

Încă din 2011, autoritatea locală a decis conservarea
perfectă a aparaturii, conştientă fiind că fără aceasta orice
demers pentru redeschiderea unităţii nu ar fi fost posibil.
„Acum, în unitatea medicală există aceeaşi aparatură care
a fost conservată toată această perioadă, în condiţii foarte
bune. Chiar şi iarna am avut caloriferele deschise pentru
încălzire, astfel încât aparatura să nu aibă de suferit şi să
poată fi păstrată aşa cum era necesar. Măsura a fost de bun
augur: unul dintre inspectorii veniţi în control din partea
ministerului era specializat exact pe partea de aparatură şi
dotări şi s-a declarat foarte mulţumit de ceea ce a găsit în
Spitalul Urlaţi. Chiar a ţinut să precizeze că stăm cel mai
bine la capitolul aparatură, dintre toate spitalele care au so-
licitat redeschiderea”, ne-a mai precizat Marian Măchiţescu. 

Îmbunătăţiri pentru beneficiarii din zonă
O surpriză pentru locuitorii din zonă care se vor adresa

unităţii medicale este laboratorul de Radiologie. „Ne aflăm
în plin proces de achiziţionare a unui aparat de ultimă ge -
neraţie, cu fonduri din sponsorizări de la firmele din oraş
(P&G, Oztasar, Plastipak Romania, Oltina Impex Prod
Com, Salt Confort) care şi-au exprimat dorinţa să ne ajute
la această dotare. Valoarea aparatului de radiologie ajunge
la 90 000 de euro”, ne-a mai spus edilul.  
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1. Demararea proiectului GAL
«VALEA CRICOVULUI»

Spaţiul rural românesc se con-
fruntă cu numeroase carenţe, aces-
tea reprezentând si motivul pentru
dispa rităţile între urban-rural, prin
prisma tuturor componentelor sale:
economia rurală, potenţialul de-
mografic, sănătate, şcoală, cultură
etc. 

Pentru reducerea acestor dispa -
rităţi, una dintre soluţii o reprezintă
elaborarea şi implementarea unor
strategii integrate de dezvoltare de
către comunităţile locale, având ca
punct de plecare nevoile identificate
la nivel local şi potenţialul endogen.
Cum nevoile de la nivel local sunt
multe şi variate, fiind conştientizate
mai clar de către comunităţile locale,
a apărut nevoia identificării unor
proiecte comune care să acopere
întru totul nevoile spaţiului rural.

În acest context, după cum v-am
mai informat şi în alte articole, ini -
ţiativa constituirii Grupului de Acţi-
une Locală “Valea Cricovului” a
demarat în anul 2010. 

La nivelul anului 2010, în acest
GAL s-au asociat 11 localităţi
(Albeşti-Paleologu, Bucov, Ceptura,
Ciorani, Drăgăneşti, Gornet-Cricov,
Iordă chea nu, Sălciile, Urlaţi, Valea
Călugărească, Jilavele) din 2 judeţe,
respectiv Prahova şi Ialomiţa, 20
parteneri privaţi din care 17 soci-
etăţi comerciale, o persoană 

fizică autorizată, 2 întreprinderi in-
dividuale, 8 Organizatii Non-Gu ver -
na mentale, 1 sindicat, 2 parohii, 1
Club Sportiv, parteneri care şi-au
dorit, cu adevărat să realizeze un te -
ri toriu LEADER, însă, aşa cum am
precizat, eforturile ne-au fost anulate
de jocurile de culise de la nivelul
Ministerului decizional.

Proiectul de constituire a GAL-
ului, depus în cadrul sesiunii de se-
lecţie a Grupurilor de Acţiune
Locală, pe data de 15 Noiembrie
2010, în vederea accesării Progra-
mului Naţional de Dezvoltare Ru-
rală, Axa 4 LEADER, Măsura 431, a
obţinut un punctaj de 81,6 puncte,
fiind selectat în cele 80 de GAL-uri
eligibile, pentru ca, ulterior, în urma
primirii unor contestaţii, GAL-ul
nostru să se situeze pe poziţia a –4-
a pe lista Planurilor de Dezvoltare
Locală declarate eligibile şi nefi-
nanţate. 

2. O nouă sesiune de depunere
de proiecte, un nou rezultat!

În anul 2012, după consistente
eforturi, GAL « VALEA CRICOVU-
LUI » devine o realitate.

Practic, proiectul a fost luat de la
«zero», fiind reîntocmit, ocazie cu
care s-a schimbat şi componenţa
membrilor fondatori.

Pe data de 29.03.2012  a avut
loc în oraşul Urlaţi, şedinţa de con-
stituire a noului Grup de Acţiune Lo-

cală “Valea Cricovului”.
Deşi cele 11 localităţi partenere

au rămas aceleaşi, o parte a mem-
brilor fondatori nu a mai dorit să
participe la GAL, iar alţi membrii
noi şi-au manifestat dorinţa de a
adera la acesta, în ca li tate de mem-
bru fondator. Totuşi, trebuie precizat
că nu contează această calitate la
depunerea proiectelor, sesiunile de
depunere fiind deschise tuturor per-
soanelor fizice şi juridice de pe teri-
toriul GAL «Valea Cricovului»,
interesate de accesarea Măsurilor
P.N.D.R.

În momentul de faţă, GAL –
Valea Cricovului are în componenţa
sa 40 membrii (11 autorităţi publice;
29 reprezentanţi ai sectorului privat
şi ai societăţii civile, din care 16 so-
cietăţi comerciale, o societate agri-
colă,  3 întreprinderi individuale; 7
ONG-uri şi 2 parohii) - acoperind un
teritoriu cu 11 localităţi, cu 69.981
locuitori în anul 2002, conform Re-
censământului populaţiei şi lo cu -
inţelor din acel an şi o suprafaţă de
586 km2. Membrii GAL VALEA
CRICOVULUI din sectorul privat şi
reprezentanţii societăţii civile repre -
zintă 72,50% din numărul total al
membrilor, iar sectorul public
27,50%.

Preşedintele ales al acestui GAL
este domnul Marian Măchiţescu, Pri-
marul oraşului Urlaţi.

În sesiunea de depunere de
proiecte din Aprilie 2012, proiectul
cu titlul:

Grupul de Acţiune Locală „Valea
Cricovului”, prin care s-a urmărit
acreditarea GAL-ului, în condiţiile
Programului Naţional pentru Dez-
voltare Rurală, Axa 4 LEADER, Mă-
sura 431- Funcţionarea Grupurilor
de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului,
Submăsura 431.1 - Construcţie
parteneriate public private, a fost de-
clarat eligibil.

Conform Raportului Naţional de
Evaluare  a Planurilor de Dezvoltare
Locală, Sesiunea 01.03 -
02.05.2012, nr. 60.081 din
31.08.2012, emis de M.A.D.R, 73 de
strategii de dezvoltare locală au fost
declarate eligibile şi 37 neeligibile.

Dintre cele declarate eligibile,
GAL „Valea Cricovului” s-a situat în
primele 10, cu un punctaj total de 95
de puncte din 100 posibile. (cele 5
puncte neacordate s-au datorat lip-
sei densităţii te ritoriului.

3. Ce va urma?
Asociaţia GRUPUL DE ACŢI-

UNE LOCALĂ „VALEA CRICOVU-
LUI”,  reprezintă un parteneriat de
tip publi c-privat definit în conformi-
tate cu capitolul 5.3.4. “Imple-

mentarea Axei LEADER” din Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare Ru-
rală 2007-2013, materializat printr-o
asociere în conformitate cu Ordo-
nanţa Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii.

În consecinţă, a fost, deja, de-
marată procedura de dobândire a
personalităţii juridice a GAL.

Planul de dezvoltare locală -
strategia de dezvoltare a teritoriului
GAL - conţine măsurile adaptate pri-
orităţilor identificate în teritoriu, im-
plementarea strategiei urmând a se
face prin proiecte concrete simple
sau integrate de dezvoltare locală în
vederea creşterii competivităţii sec-
toarelor agricol, îmbunătăţirii 
me  diu lui şi a spaţiului rural, creşterii
calităţii vieţii şi diversificării acti -
vităţilor economice din zona de-
servită. 

4. Teritoriul GAL, metaforic
vorbind

Stilizat, teritoriul GAL “Valea
Cricovului” are forma unui pocal,
plin cu vin cu arome fine, de Dealu
Mare, ale cărei miresme se împletesc
cu parfumul îmbătător al fructelor,
pentru a echilibra  şi acoperi miro-
sul înţepător al nămolurile adăpos-
tite în albia Cricovului sau în
adâncurile “Ochiului Bărăganului”,
aşa cum mai este numit Lacul
Rodeanu din Comuna Jilavele.

Metaforic vorbind, în cupa sa se
amestecă, precum bulele unui vin
spumos, Bucov, Valea Călugărească,
Urlaţi, Iordăcheanu, Gornet-Cricov,
Ceptura, alunecând uşor, spre baza
cupei noastre imaginare, acolo unde
Albeşti-Paleologu, Drăgăneşti, Cio-
rani, Sălciile şi Jilavele creează su-
portul de sprijin al paharului
închinat în cinstea locuitorilor în-
tregului teritoriu, precum şi oricărui
vizitator.

Detalii suplimentare pot fi furnizate
de Primăria Oraşului Urlaţi

– Primar Marian Măchiţescu, la tele-
fon 0244 – 271429, fax 0244 – 270
010, e–mail:primaria_urlati@yahoo.com
şi de doamna Rodica Chezan, Director
Executiv Asociaţia „Intercom Cricov”, 
e-mail: intercri15@yahoo.com 

Cătălina
Pîrvulescu

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „VALEA
CRICOVULUI” - O NOUĂ ŞANSĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA AGRICULTURII LOCALE

În acest an, Asociaţia
Oraşelor din România a
premiat reprezentanţii au-
torităţilor locale cu cele mai
bune rezultate în mandatul
2008-2012. După ce a
reuşit să aducă Urlaţiul la un
standard european, să facă
din el un oraş civilizat, cu
toate facilităţile pentru oa-
menii şi instituţiile de aici,
Marian Măchiţescu a fost
premiat cu brevetul 
„Primarul mandatului 2008-
2012”, din partea or ga -
nizaţiei. „Pentru mine, acest

brevet înseamnă o recunoaştere a eforturilor, dar şi o în-
curajare pentru a le continua”, ne-a declarat edilul. 

Marian Măchiţescu, premiat
pentru mandatul 2008 - 2012
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După schimbarea lotului,
Clubul Sportiv Unirea Urlaţi a
demonstrat că este un adversar
serios pentru toate echipele de
fotbal din judeţ. Cu un stadion
nou, cu antrenori de perfor-
manţă şi un joc enegic, sportivii
au demonstrat că pot lupta pen-
tru primul loc din clasamentul
diviziei D, cu şanse reale de pro-
movare în divizia C. 

Odată finalizate lucrările la
stadionul din Urlaţi, atât fi-
nanţatorul Ion Mihai, cât şi
sportivii care fac
p a r t e ,

acum, din lotul de fotbal al
oraşului au trecut la muncă.
Primele rezultate s-au văzut ime-
diat. „Avem o echipă foarte
bună, la ora actuală, suntem pe
primul loc în clasament divizia
D, Liga Prahova. La derby-ul cu
CSM Câmpina am câştigat,
avem o restanţă din campionat
cu Ştefeşti şi avem condiţii
foarte bune pentru a desfăşura
jocurile pe terenul propriu şi,
într-adevăr, după o muncă de
un an şi jumătate, am reuşit să

arătăm că putem să fim
puternici şi în

ceea ce priveşte sportul”, ne-a declarat
Marian Măchiţescu, primarul
oraşului Urlaţi. 

De la începerea noului
camionat al Ligii A Prahova,
echipa a disputat peste şapte

meciuri dintre care majori-
tatea victorii şi două 
me ciuri de egalitate,
aflându-se pe primul loc
în clasamentul Ligii A
Prahova. „Prin în-
tărirea lotului, de fapt
schimbarea radicală a
lotului şi prin co -
optarea în stuff-ul
tehnic a antrenorilor
Ion Cojocaru şi Ion
Catană, cel din urmă
antrenor cu portarii,

jocul echipei s-a schim-

bat radical. Avem, în sfârşit, o
echipă foarte bună la Urlaţi şi
avem şanse reale de câştigare a
seriei”, ne-a spus Lazăr Stan, vi-
ceprimarul oraşului Urlaţi. 

Lotul de jucători s-a implicat
şi în participarea la un meci în
afara ţării. „Am avut şi noi doi
jucători componenţi ai lotului
prahovean, la meciul zonal din
Turcia. Este vorba despre
Alexandru Catană şi Gheorghe
Bărăgan. Următorul meci pen-
tru lotul nostru complet se va
desfăşura acasă, chiar de Zilele
Toamnei. Sâmbătă, 6 octom -
brie, Unirea Urlaţi va primi
replica echipei Caraimanul
Buşteni, meci care se va disputa
la orele 16.00 pe stadionul Parc
Bellu”, ne-a mai precizat vi-

ceprimarul oraşului.   
Totuşi, fără sprijinul spon-

sorului principal, al finanţatoru-
lui Ion Mihai, eforturile nu ar fi
fost complete. „Fără susţinerea
financiară a lui Ion Mihai nu am
fi reuşit să ne completăm lotul şi
să ne înscriem în lupta pentru
promovare. Aportul lui este sub-
stanţial şi va avea tot sprijinul
Primăriei: noi cu baza sportivă
şi utilităţile, el cu salariile şi cu
jucătorii, iar în acest fel sperăm
ca,  la finalul campionatului, să
ne bucurăm împreună de pro-
movare. El este un împătimit al
fotbalului şi a investit în echipa
de la Urlaţi, iar tot ce ne dorim
este ca investiţia lui să arate
roadele!”, a încheiat Lazăr Stan.  

Portari: 

Alexandru Catană
George Radu

Fundaşi: 

Florin Ghiţă
Lucian Zecheru
Nicolae Ghiţă
Valentin Iordache
Filip Ioan

Cornel Furtună

Mijlocaşi:

Marian Tătaru
Rob Roberto
Valeriu Aristan
Gheorghe Bărăgan
Vasile Iacob
Florin Dorişor
Daniel Suditu

Atacanţi: 

Andrei Ciobanu
Elisei Cosmin
Liviu Cernea
Andrei Alexandru
Alexandru Vulpe
Antrenori: 
Ion Cojocaru 
Ion Catană
Daniel Suditu

Speranţe mari pentru Unirea Urlaţi, 
la început la campionat 

COMPONENŢA LOTULUI UNIREA URLAŢI 

La trei ani de la prima sa
carte tipărită, primul volum al se-
riei „Sub cerul Africii”, scriitoarea
Elza De Paola a revenit în Urlaţi
pentru lansarea celui de-al doilea
volum din această saga, „Sub
cerul Africii şi al Romei”, dedicat
soţului său.  Evenimentul a avut
luna iulie, la Casa de Cultură din
localitate. 

Elza De Paola nu s-a
dezminţit nici de această dată,
revenint în faţa cititorilor cu un
volum care continuă povestea

dintre cele două personaje prin-
cipale: doctorul Franco, pro-
totipul bărbatului stilat, un
adevărat sex-simbol din lumea
bună a Romei, şi soţia sa, doc-
toriţa Sara, personaj căruia scri-
itoarea a avut grijă să-i
împrumute câteva dintre senti-
mentele, trăirile sau chiar expe-
rienţele sale de viaţă, fiind o
oglindă a sufletului său.

„Proaspăt, emoţionant, cu
deosebită încărcătură umanistică,
acesta este un nou roman din

saga «Sub cerul Africii», care con-
tinuă să prezinte noile aventuri
ale personajelor principale, doc-
torul Franco şi soţia sa, doctoriţa
Sara, antrenând în jurul lor vechi
sau noi personaje, la fel de in-
teresante”, descrie autoarea noua
carte care a ieşit de sub lumina
tiparului la Editura Karta Graphic
din Ploieşti. Mesajele puternic
umaniste răzbat de sub intriga fa-
milială a celor doi doctori, petre-
cută, şi de această dată, atât în
jungla africană, plină de sălbăti-
cie, cât şi în locuri turistice renu-
mite, iar volumul abundă de
epitete şi descrieri mirifice, carac-
teristice scriitoarei. Cititorul des -
coperă, încă de la titlu, o paralelă
între sărăcia şi mizeria de pe con-
tinentul negru şi luxul şi civilizaţia
din capitala Italiei, întregul roman
structurându-se într-o comparaţie
dintre cele două lumi, situate la
extreme opuse, din care în care
este transmis un mesaj subtil:
grija faţă de semeni şi, în special,
faţă de cei obidiţi de soartă. 

Încă odată, asemenea per-

sonajelor sale dedicate propriilor
profesii, Elza de Paola şi-a mate-
rializat cel mai frumos vis prin pu -
bli carea acestui al doilea roman.

Scriitoarea alege, pentru
încheiere, un mesaj puternic: „Va
ninge, va ninge peste ei, peste lu-
crurile şi peste timpul lor, încât nu
se va mai şti ce a fost înainte.
Lumea îşi va continua indiferentă
marşul haotic şi se va consuma,
se va învârti în gol, ignorându-le
trecuta, neînsemnata existenţă pe
pământ.

Totuşi… pentru acele zile în-
sorite de vară, de bucurii, de îm-
pliniri trecătoare, de iubiri în toate
formele şi nuanţele lor, pentru a
face bine, pentru a ne ruga ceru-
lui, pentru a lupta după idealuri şi
pentru a visa, în fine, pentru tot
ceea ce ne place să facem, viaţa,
fiind un dar preţios venit din cer,
merită să fie trăită cu intensitate
maximă, până la ultima sa pică-
tură! Ar putea fi şi aceasta o 
minimă consolare!”

Cătălina Pîrvulescu

Lansare de carte: „Sub cerul Africii şi al Romei”
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Cum vara n-am prea
dormit, ca să parafrazăm
un proaspăt hit, se pre-
supune că am muncit, cu
toţii, pentru ca acum, în
prag de Toamnă, să
putem culege roadele!
Care au mai rămas, de-
sigur, după vremea sece-
toasă din acest an! Este
un bun prilej de a ne
reîncărca bateriile, pentru
lunga şi friguroasa iarnă,
este momentul să ne bu-
curăm de sosirea Toam-
nei, cu bunătăţile ei!
Veniţi, cu toţii, la cea de-a
noua ediţie a sărbătorii
oraşului, „Zilele Toamnei
la Urlaţi”!

Şi anul acesta, chiar
dacă criza şi-a arătat, din
nou, colţii, edilii locali au
reuşit, cu ajutorul sponso-
rilor, să organizeze eveni-
mentul mult aşteptat! „Zilele
Toamnei, la Urlaţi, se vor
desfăşura pe 6-7 octombrie,
deschiderea va avea loc sâm-
bătă, la ora 13.00, după care
va începe programul artistic
susţinut de caravana lui 
Axinte care va aduce multe
surprize. Ca în fiecare an, va
avea loc un târg dedicat pro-
ducătorilor de vinuri şi must
din zona Văii Cricovului, dar
vor veni cu produse şi
meşteşugari din zona Bran
cu produse tradiţionale:
brânzeturi, pastramă şi
multe altele. Zilele Toamnei
la Urlaţi se vor încheia cu un

foc de artificii care deja a de-
venit o tradiţie pentru
locuitorii întregii zone”, ne-a
declarat Marian Măchiţescu,
primarul oraşului Urlaţi.  

Trebuie să aducem şi pe
această cale, mulţumirile
noastre firmelor care au
contribuit şi de această dată
la organizarea sărbătorii,
astfel încât să nu se cheltu-
iască fonduri suplimentare
de la bugetul local: P&G
Urlaţi, Plastipak România,
Oztasar Urlaţi, Montin
Ploieşti, Coni Măneşti, Cast
Băneşti, Star T&D, General
Meel Electric Băicoi, Salt
Confort, Floricon Salub
Câmpina, Oltina Impex
Prod Com Urlaţi, Dumaris
Urlaţi, Dacia Urlaţi, Domeni-
ile Dealu Mare Urlaţi,

Trimus Prod., Brans Com,
Stadin Forest.  

De asemenea, nu tre-
buie să-i uităm şi pe susţină-
torii noştri media, aceeaşi
ca în fiecare an, respectiv
Radio Prahova, pe ale cărui
unde sonore spotul despre
„Zilele Toamnei” a sunat
„Bine, bine!” toată săp-
tămâna, precum şi ziarul
„Actualitatea Prahoveană”.

Programul artistic oferit
în acest an va fi susţinut de
către: CONNECT-R, ALEX
VELEA, ANDREEA
BĂNICĂ, FLORIN STOICA
şi BANDIDOS, ADRIANA
ANTONI, RADU PIETRE-
ANU ŞI VACANŢA MUZI-
CALĂ, VALI VIJELIE,
FLORIN PETRESCU (AX-
IN TE), LORENNA, NICU
PALERU, MARIA DRA -
GOMIROIU, ALESIS,
TRUPA „HAI NOROC”,
NICU ALBU, ADELA  DU-
MITRACHE, ANSAMBLU -
RILE ŞI TRUPELE DE
DANS POPULAR ŞI 
MO DERN DIN URLAŢI –
„ S T R U G U R E L U L ” ,
„ALESSIA”, „ALEGRIA”,
CABARET UNIQUE, 
RODICA STAN, GEOR-

GIANA LEPĂDAT, NICO-
LAE DULGHERU, BIANCA
PATRASCIOIU, GRUPUL
V O C A L - F O L C L O R I C  
DIN APOSTOLACHE,
ANSAMBLUL DE DAN -
SURI PO PU LARE „GO RU -
NUL” DIN GORNET CUIB,
MARIA NECULA, MARIA
VADUVA, prezentatori -
JUL şi ADELA DUMITRA-
CHE

Vă invităm să fiţi alături
de noi, să degustaţi din pro-
dusele tradiţionale prezen-
tate de producători din zona
Văii Cricovului Sărat, dar şi
din Buzău, Braşov,
Harghita, Satu Mare, să
încercaţi savoarea vinului cel
nou sau al celui maturat, să
vă cumpăraţi câte ceva din
obiectele de artizanat ale
comercianţilor din Iaşi,
Harghita, Cluj sau Argeş.
Desigur, să nu-i lăsaţi nici pe
cei mici acasă, pentru că vor
găsi şi ei multe atracţii speci-
fice vârstei: toboganul gon-
flabil, trambulina elastică
sau picturile pe faţă!

Zilele Toamnei la Urlaţi: 
muzică, vin bun şi bucate pe măsură 

1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante: S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul social în
oraşul Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75, scara B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, punct de lucru Urlaţi, str. Orzoaia
de Jos, nr. 60, în calitate de beneficiar, anunţă atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea de
echipamente şi utilaje tehnolo gice aferent proiectului “ Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRI-
BUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”.

2. Procedura de atribuire aplicată: Selecţie de oferte, conform Instrucţiunii privind atribuirea contractelor de
lucrări, de furnizare şi de servicii aplicabile în cazul operatorilor economici care au primit finanţare în cadrul domeni-
ilor majore de intervenţie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 şi 5.3 ale Programului Operaţional Regional 2007-2013

3. Contractul de furnizare: S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L comunică câştigarea procedurii de achiz-
iţie pentru furnizarea echipamentelor şi utilajelor 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.), în vederea implementării
proiectului “Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achizi ţionarea de echipa-
mente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de in-
tervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, de către S.C. DISPOLINE S.R.L., oferta  clasându-se
pe locul 1 cu un punctaj total de 100 puncte, un preţ al ofertei de 864.000, 00 Lei fără TVA, la care se adaugă
207.360,00 Lei reprezentând TVA, reprezentând 192.260,62 Euro, cu o garantie acordata produselor de 24 luni
si un termen de livrare de 120 zile (maxim 4 luni). 

4. Data atribuirii contractului de finanţare: 14.09.2012
5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
6. Număr de oferte primite: 3
7. Denumirea şi adresa ofertantului câştigător: S.C. DISPOLINE  S.R.L., Str. Nuferilor, nr. 6, Bl. 36 Est, Sc. D,

et. 3, ap. 75, Navodari, Judetul Constanta
8. Preţul sau gama preţurilor plătite: 864.000, 00 Lei fără TVA, la care se adaugă 207.360,00 Lei reprezen-

tând TVA
9. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire: 17.09.2012

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

privind atribuirea Contractului de achiziţie a 
echipamentelor şi utilajelor tehnologice in cadrul proiectului

cu titlul  „Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM 
DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente 

pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”


