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Spitalul Orãºenesc Urlaþi
faþã în faþã cu
dumneavoastrã, pacienþii
Interviu cu managerul Elena-Rita CISMAª
De ceva vreme nu am mai scris
despre Spitalul Orãºenesc Urlaþi. Nu
pentru cã nu am fi avut despre ce, ci
pentru a-i lãsa pe cei din conducerea
instituþiei sanitare sã finalizeze, în
liniºte, obiectivele propuse - în scopul
creºterii calitãþii serviciilor oferite
populaþiei.
Acum, suntem în mãsurã sã vã
prezentãm noutãþi referitoare la
activitatea ce se desfãºoarã în
cadrul Spitalului, într-un interviu pe
care Dna. Ec. Elena-Rita Cismaº managerul spitalului, ni l-a acordat
zilele trecute.

- Bucuroºi ne-am întors
la dumneavoastrã, doamna
manager, aici unde întotdeuna
am fost primiþi cu cãldurã.

ªtiu cã aþi avut ceva de muncã
în ultima perioadã... Cum sunteþi în acest moment?
- Mulþumesc pentru frumoasele
cuvinte! Noi ne strãduim zi de zi sã oferim cele mai bune servicii oamenilor
ºi, în acelaºi timp, sã-i înconjurãm cu
grija ºi atenþia noastrã. Într-adevãr, este
o întâlnire pe care eu o tot amân.. De
ce?.. Din douã motive, în principal.
Primul este pandemia - care ne-a ocupat tot timpul ºi mintea în aceºti doi ani
ºi care ne-a consumat multe resurse,
atât umane, cât ºi materiale. Cel de-al
doilea motiv este pentru cã nu vreau
sã mai spunem “vom face”, “vom
avea”, “vom asigura” etc... ci vreau
doar ca activitatea desfãºuratã în
cadrul unitãþii noastre sanitare sã fie
cea care sã ne prezinte.

“Pregãtit Pentru Viaþã” lecþie de prim-ajutor predatã
de specialiºtii ISU Prahova,
la Liceul “Brâncoveanu Vodã”
PAGINA 6

- Care ar fi noutãþile despre
care putem vorbi acum?

- În pofida actualului context economico-sanitar, am fãcut, aºa cum ºtiþi,
împreunã cu o mânã de oameni, un
spaþiu complet renovat ºi extins la
Radiologie, utilat cu echipamente noi.
Am accesat ºi implementat, tot cu personalul propriu, un proiect cu fonduri
europene al cãrui rezultat este dotarea
Spitalului cu echipamente performante: CT, Rx grafie ºi scopie, ecografe
multidisciplinare, ventilatoare invazive, staþii wireless de monitorizare
pacienþi, aparat de anestezie etc.

Continuare în PAGINA 5

Invitaþie la miºcare, în centrul
oraºului Urlaþi PAGINA 8
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Hotãrâri adoptate de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi în luna februarie 2022
Inspector, Diana Sersea

 ªedinþa extraordinarã
din 11 februarie 2022:
1. Hotãrârea nr. 10/11.02.2022
privind aprobarea propunerii bugetului general al unitãþii administrativ-teritoriale pe anul 2022 ºi estimãri pentru
anii 2023-2025.
2. Hotãrârea nr.11/11.02.2022
privind acordarea unui mandat special domnului Mãchiþescu Marian,
reprezentantul localitãþii Urlaþi, jud.
Prahova, în Asociaþia de Dezvoltare

Efectele ridicãrii
stãrii de alertã
Starea de alertã a încetat pe data
de 09 martie 2022.
 Dacã, pe durata stãrii de alertã,
valabilitatea unor documente a fost prelungitã, dupã încetarea acesteia, documentele respective mai rãmân valabile încã 90 zile, astfel cã persoanele
cu actele expirate trebuie sã meargã
sã le înnoiascã;
 Acordarea ºomajului tehnic de
cãtre stat, în cazul angajaþilor afectaþi
din cauza pandemiei, înceteazã la
sfârºitul lunii martie 2022;
 Consultaþiile medicale pentru cei
bolnavi de Covid-19 nu se mai acordã,
de la sfârºitul lunii martie, ºi persoanelor neasigurate;
La 30 de zile dupã încetarea stãrii
de alertã, procesele civile sau penale
îºi vor relua activitatea dupã regulile
clasice.

Telefoane Utile
 Poliþia Localã Urlaþi
0244/70.85.70
Poliþia Naþionalã
0244/27.13.10
Pompieri Urlaþi
0751/16.33.80
Liceul Urlaþi
0244/27.13.16
Spitalul Orãºenesc Urlaþi
0244/27.25.18

 PRIMÃRIA
ORAªULUI URLAÞI
0244/27.14.29 (centrala)
Str. 23 August nr. 9, Urlaþi
cod 106300, jud. PRAHOVA
Email:primaria_urlati@yahoo.com

Intercomunitarã „Parteneriatul pentru
Managementul Deºeurilor - Prahova”.

 ªedinþa ordinarã
din 24 februarie 2022:
1. Hotãrârea nr. 12/24.02.2022
privind darea în administrare cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Prahova a imobilului clãdiri-teren „Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupaþionalã
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Urlaþi” aparþinând domeniul public al
U.A.T.O. Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 13/24.02.2022
privind aprobarea cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi pentru anul
2022 la Asociaþia Oraºelor din
România.
3. Hotãrârea nr. 14/24.02.2022
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare localã a Serviciilor Sociale,
Oraºul Urlaþi, pentru perioada 20212029.
4. Hotãrârea nr. 15/24.02.2022
pentru aprobarea Planului anual de
acþiune privind serviciile sociale pentru anul 2022.

5. Hotãrârea nr. 16/24.02.2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „AMENAJARE ºI DOTARE PARC BELLU,
ORAª URLAÞI, JUD.PRAHOVA”.
6. Hotãrârea nr. 17/24.02.2022
privind atestarea la domeniul privat al
Oraºului Urlaþi a trei imobile-teren.

Împreunã, pentru refugiaþii
din Ucraina!
Campanie de ajutorare
pentru refugiaþi
În aceste vremuri tulburi pentru
poporul ucrainean, sunt tot mai
dese gesturile de susþinere ºi ajutorare a celor greu încercaþi din
aceastã þarã. O parte dintre ei ºi-au
gãsit un adãpost, temporar, la noi în
þarã, dar au nevoie în continuare de
sprijinul nostru, al tuturor.

Administraþia publicã localã
din Urlaþi s-a pregãtit pentru
primirea unor refugiaþi din
Ucraina, prin amenajarea unor
camere la Casa de Culturã din
oraº. Tot aici a fost stabilit ºi principalul punct de colectare pentru ajutoare. Orice pachet cu alimente, îmbrãcãminte sau încãlþãminte este binevenit, astfel cã cine
doreºte sã ajute este aºteptat la
Casa de Culturã.
Lista cu cele necesare pentru
refugiaþi:
 alimente: ulei, zahãr,
fãinã, mãlai, conserve, caºcaval,
supe instant, ceai, cafea, cornuri, biscuiþi, napolitane
 articole de igienã:
ºerveþele umede, scutece de
unicã folosinþã, sãpun solid,
pastã de dinþi, gel de duº, hârtie
igienicã, etc
 medicamente ºi materiale
de uz medical: dezinfectant,
mãºti, mãnuºi
 produse igienizate sau
noi: plãpumi, lenjerii pat,

pãturi, saci de dormit, prosoape, perne, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte pentru copii ºi
adulþi
De campania de ajutorare a
refugiaþilor cu alimente ºi produse de strictã necesitate a fost
desemnat sã se ocupe Dl. Cristi
Pîtã, din cadrul Primãriei Urlaþi,
pe care îl puteþi contacta la nr
de telefon 0755/402.380.
Puteþi ajuta ºi prin
gãzduirea unor refugiaþi
Un apel important a lansat ºi
dl. primar Marian Mãchiþescu,
care, pe lângã implicarea prin
intermediul instituþiei pe care o
conduce, a decis sã gãzduiascã,
în caz de nevoie, ºi douã familii
de refugiaþi.
O altã doamnã, Valeria Moise,
s-a oferit sã fie gazda unei alte
familii de refugiaþi, dacã va fi
cazul.

“Rugãm populaþia, cât ºi societãþile comerciale care au posibilitatea pentru cazarea unor
refugiaþi (nn - în caz de nevoie),
sã se adreseze la sediul
Primãriei Urlaþi, de unde vor
obþine toate informaþiile necesare. Totodatã, îi îndemn pe cei
care pot ºi vor sã ajute, sã
susþinã campania noastrã de ajutorare a refugiaþilor din
Ucraina”, ne-a declarat primarul
Marian Mãchiþescu.
Oricine are aceastã posibilitate o poate face, înþelegând
aici rolul nostru umanitar ce ne
revine în cazul unor asemenea
situaþii.
Cei care vor sã se implice în ajutorarea refugiaþilor din Ucraina,
care ajung în Prahova, se pot
adresa oricând Primãriei Urlaþi.
De asemenea, intenþiile de
ajutor pot fi comunicate ºi la
numãrul de telefon 0720/259.833
- operaþionalizat în cadrul
Centrului Judeþean de Coordonare ºi Conducere a Intervenþiei Prahova.
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Un nou proiect de interes major
pentru comunitatea noastrã prinde contur
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajarea ºi dotarea Parcului
Bellu” s-a aflat pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare
de joi, 24 februarie, a Consiliului Local Urlaþi.
Conform temei de proiectare, a rezultat necesitatea urmãtoarelor intervenþii de principiu:

 reabilitarea aleilor
existente ºi realizarea de
legãturi noi între diferitele
obiective ºi zone de
interes de pe teren
 realizarea unor zone
de destindere ºi de promenadã pentru diferite categorii de vârstã, precum ºi
reabilitarea locului de
joacã pentru copii, avându-se în vedere integrarea
acestor amenajãri în caracterul/specificul parcului
monument

 lucrãri de igienizare
ºi toaletare la nivelul vegetaþiei parcului
 refacerea porþii de
acces ºi realizarea de
împrejmuiri
 punerea în valoare,
protejarea ºi conservarea
ruinelor existente pe
amplasament, mobilarea
parcului ºi dotarea sa cu
grupuri sanitare ºi elemente de semnalisticã
 realizarea reþelelor
din incintã: reþea de
canalizare, iluminat, reþea
de alimentare cu apã a

obiectivului (apã pentru
irigaþii ºi pentru grupurile
sanitare, dar ºi apã potabilã pentru fântâni)
Administraþia localã
îºi doreºte sã punã în
valoare ºi sã restaureze, în cadrul acestui
proiect, ansamblul
terasã+ pivniþã conac,
ansamblul grotã +
camerã subteranã cu
bolþi de cãrãmidã, pre-

cum ºi ruina construcþie anexã agricolã.
Cu alte cuvinte, Parcul
Bellu - unde mulþi dintre noi am copilãrit, va
avea cât de curând o
nouã “faþã”.
Ni s-au pus la dispoziþie ºi câteva dintre
planurile prezentate în
documentaþia studiului
de fezabilitate (foto).

Masca nu mai
este obligatorie,
iar certificatul
verde a fost
eliminat
În data de 9 martie a expirat starea
de alertã pe teritoriul României referitoare la pandemia de Covid 19.
Ministrul Sãnãtãþii, Alexandru Rafila a
anunþat principalele restricþii care dispar începând cu aceastã datã.
Astfel, masca de protecþie nu va
mai fi obligatorie atât pe stradã, cât ºi
în spaþiile publice interioare, inclusiv
în ºcoli.
În plus, certificatul verde a fost
eliminat pentru accesul în instituþiile
publice ºi magazinele neesenþiale,
inclusiv în mall-uri. La intrarea în þarã
nu va mai fi nevoie de prezentarea certificatului Covid ºi nici a formularului
de localizare.
Restaurantele ºi magazinele îºi vor
putea stabili programul, fãrã restricþii.
Organizarea de petreceri private, inclusiv nunþi ºi botezuri, va fi permisã din
nou. De asemenea, accesul pe stadioane, sãli de sport ºi instituþii de culturã nu va mai fi condiþionat de certificatul verde sau de gradul de ocupare.
Practic, majoritatea restricþiilor introduse în baza stãrii de alertã vor fi
eliminate.

Informaþi-vã din surse sigure despre lucrãrile
ce se efectueazã pe raza oraºului!
Asistãm la anumite pãreri, tendenþioase, îndreptate împotriva
administraþiei publice locale ºi a proiectelor votate ºi aprobate în
cadrul ºedinþelor Consiliului Local Urlaþi.
Dar nu prin intermediul unor scrisori sau sesizãri adresate Primãriei,
aºa cum ar fi normal ºi firesc, ci în mediul on-line - unde oricine îºi
poate da cu pãrerea fãrã, însã, a avea habar despre situaþia realã.
Pe aceastã “linie” se situeazã ºi
postarea doamnei Geta Stanciu postare însoþitã de câteva poze ce
prezintã un copac tãiat, sau care
urma sã fie dat jos, de cãtre angajaþi ai primãriei, pe strada
30 Decembrie.
Cu aceastã ocazie, þinem sã o
informãm pe doamna Stanciu cã,
potrivit noilor proiecte de sistematizare ºi urbanism, toþi copacii de
genul celui prezentat în imagine
(adicã “îmbãtrâniþi”, cu probleme)
vor fi doborâþi pentru a permite con-

struirea unor trotuare de-a lungul
noilor aliniamente ale strãzilor vizate
din întreg oraºul.
Totodatã, o informãm pe doamna
în cauzã cã, în locul acestora, vor fi
plantaþi pomi care aparþin unui singur soi - la fel cum s-a procedat ºi cu
plantarea de platani, la intrarea în
oraº dinspre Albeºti.
Informarea este valabilã ºi în
cazul altor doamne care au comentat la postare, poate în necunoºtinþã
de cauzã - respectiv Timaru Maria,
ªtefania Liliana Drãgan, Monik
Catrinescu ºi Alexandru Alexandra.

Tuturor acestor doamne, cât ºi
altor persoane care vor, le transmitem
cã se pot adresa oricând Primãriei
Urlaþi pentru a cere informaþii despre
anumite lucrãri sau proiecte derulate
pe raza oraºului.

Numai aºa vã puteþi informa corect ºi din surse sigure, pentru a nu mai asista, în viitor, la postãri
tendenþioase ºi fãrã niciun suport
real.
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Cenaclul “Pe urmele lui Orfeu”
a sãrbãtorit 11 ani de la înfiinþare
Vineri, 4 martie 2022, Muzeul
“Conacul Bellu” din Urlaþi,
secþie a Muzeului Judeþean de
Istorie ºi Arheologie Prahova, a
organizat o întâlnire emoþionantã prilejuitã de împlinirea a 11
ani de la înfiinþarea cenaclului
literar “Pe urmele lui Orfeu”.
Evenimentul intitulat
“Primãvara ºi mama - între mit,
creaþie ºi renaºtere”, a fost organizat de cãtre doamna prof.
Iuliana Stan - coordonatoarea
cenaclului, de la Liceul Teoretic
“Constantin Brâncoveanu” din
Urlaþi.

Din anul 2011, Conacul Bellu
a fost gazda tuturor întâlnirilor
membrilor cenaclului. “Toate
întâlnirile au fost memorabile
ºi acestea graþie participanþilor: profesorilor coordonatori, dar ºi a elevilor cu
preocupãri deosebite.
Indiferent de profilul urmat,
elevii au iubit/iubesc poezia,

proza, muzica ºi teatrul.
A fost o încântare sã le
ascultãm creaþiile, sã-i
ascultãm cântând sau jucând
teatru. Felicitãri tuturor!”, se
scrie într-o postare pe pagina de
facebook a Muzeului Conacul
Bellu, postare însoþitã de câteva
cadre surprinse cu ocazia evenimentului.

Mãrþiºoare cu parfum de primãvarã,
la Muzeul “Conacul Bellu”
Odatã cu sosirea primãverii, Muzeul “Conacul Bellu”
a gãzduit o frumoasã expoziþie de mãrþiºoare. Pãstrând
tradiþia, copiii de la Grãdiniþa
cu program prelungit “Clopoþica” din Urlaþi au dorit sã
le facã, astfel, un frumos
cadou mamelor în cadrul evenimentului intitulat “Atelier
de mãrþiºor”.
“Trãim vremuri tulburi, zbuciumate, însã copiii noºtri nu
trebuie sã cunoascã ororile
rãzboiului. Vrem ca aceºtia sã
trãiascã în pace ºi armonie!Aºa
cum noi toþi, fete ºi bãieþi, cu
emoþie am realizat cândva
primul nostru mãrþiºor pentru
mama, ºi preºcolarii grupei
mijlocii de la Grãdiniþa
“Clopoþica”, coordonaþi de
prof. Aurica BARBU, au dus
tradiþia mai departe ºi au realizat frumoase felicitãri ºi
mãrþiºoare”, au fost cuvintele

rostite de cãtre dna Gabriela
Nicolau, director al Muzeului
“Conacul Bellu”.
ªi copiii mai mari s-au alãturat piticilor prin intermediul
unei expoziþii intitulate “Un
mãrþiºor cu parfum de primãvarã”.

Au expus la Muzeul Bellu
elevi ai claselor a V-a A, a V-a
B, a VI-a B, a XI-a A ºi a XI-a D,
aceºtia fiind coordonaþi de
cãtre profesorii Gabriela
Radu,
Mihaela
Purcaru,
Mihaela Brînzea, Iuliana Stan
ºi Robert Stan.

Atelier de mãrþiºor
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Spitalul Orãºenesc Urlaþi faþã în faþã
cu dumneavoastrã, pacienþii
(urmare din pagina 1)
O altã noutate despre care putem
vorbi este cã am operaþionalizat sistemul de programare online pentru servicii efectuate în ambulatoriu, precum
ºi pe cel de descãrcare online a rezultatelor de la Laboratorul de analize ºi
Radiologie.

- ªtiu cã o atenþie la fel de
mare v-aþi îndreptat-o cãtre
secþia de chirurgie a spitalului...

- Da, este adevãrat. Pe scurt, secþia
de chirurgie a beneficiat de urmãtoarele
lucrãri: înlocuirea pardoselii cu tarkett
antibacterian, igienizarea pereþilor, s-a
procedat inclusiv la verificarea ºi
repararea instalaþiei electrice - instalaþie
care, dupã cum observãm, este o mare
problemã în toate unitãþile sanitare din
cauza suprasolicitãrii, precum ºi la eficientizarea sistemului de iluminat prin
înlocuirea lãmpilor cu plafoniere cu led.

- Eforturile echipei pe care o
conduceþi cu pricepere sunt
mari. Zi de zi sunt tot mai multe
provocãri ºi tot mai mult de
muncã. Cum le faceþi faþã?

- Reuºim, cu efortul întregului colectiv, sã facem, zi de zi, lucruri bune ºi,
sperãm eficiente, pentru o creºtere
sustenabilã a calitãþii ºi siguranþei
pacienþilor. Unele nu sunt vizibile, þin
de “bucãtãria” noastrã internã, dar asta
înseamnã asigurarea unor servicii medicale mult peste cele asumate, având
în vedere avalanºa mare de pacienþi
care vin direct la spital fãrã sã mai
treacã pe la medicul de familie ºi care
au “sufocat”, aproape, activitatea Camerei de gardã, atât la Interne, cât ºi la
Pediatrie. De fapt, aceasta este o mare
problemã pentru activitatea noastrã,
pentru cã oamenii fac o mare confuzie
între Camera de Gardã care funcþioneazã de luni pânã vineri, pânã la orele
14:00, ºi linia de gardã în care sunt
incluºi medici compatibili, de mai multe
specialitãþi, cu rol de a supraveghea
pacienþii internaþi, care sunt diagnosticaþi de medicul curant ºi au ºi o schemã
de tratament stabilitã.

Ec. Elena-Rita CISMAª,
manager Spitalul Orãºenesc Urlaþi:
“Asigurãm servicii medicale mult peste cele
asumate. De multe ori, pacienþii evitã medicul
de familie ºi vin sã sufoce Camera de Gardã!”
- Concret, care ar fi problemele întâmpinate de cadrele
medicale...

- Spre exemplu, nu poþi avea pretenþia ca un medic pediatru sã evalueze
un adult cu patologie gastroenterologicã
multiplã cronicã acutizatã ºi nici ca un
medic gastroenterolog sã evalueze un
copil sau un adult cu patologie pul-

monarã sau cardiacã, aºa cum ar putea
sã o facã specialistul dedicat bolilor ºi
vârstelor respective. Cei mai mulþi merg
efectiv în Serviciul de Gardã pentru o
consultaþie la orice orã din zi sau
noapte, o micã parte sunã, fie la mine
sau la colegii mei, de cele mai multe ori
cu urmãtorul text: “ºtiþi mã doare de o
sãptãmânã, o lunã, chiar douã ºi nu
vreau sã merg la medicul de familie
pentru cã...”. ªi aici încep motivele: îmi
trebuie programare, nu îl gãsesc, nu îmi
dã ce trimiteri vreau eu, nu mã primeºte
netestat etc. “ºi m-am gândit eu sã vin la
dvs. sã îmi faceþi ºi niºte analize ºi o
radiografie, poate ºi o perfuzie”...

- De unde înþelegem cã ºi cei
care vin aici trebuie sã-ºi
schimbe puþin obiceiurile...

- ...Într-o societate “normalã”,
pacienþii ar trebuie sã “cearã” alte
lucruri, ca: un mod de comunicare agreabil, rãbdare, empatie, curãþenie, în niciun caz sã intervinã în conduita terapeuticã, aceasta fiind, în totalitate, atributul
medicului specialist! Dacã am reuºi sã
restabilim, într-un mod obligatoriu,
traseul pacientului aºa cum este el
descris de norme, iar medicii de familie
sã-ºi recapete rolul ºi respectul cuvenit,
astfel încât prima interacþiune a pacientului sã fie cu medicul de familie, am
avea toate ºansele ca în spitale sã gãsim
medici, asistente ºi personal auxiliar
empatic, binevoitor, nesolicitat la
maxim.

- Ce impact negativ ar putea
avea astfel de prezentãri, mai
speciale sã le spunem, la camera
de gardã?
- Medicina nu se face pe bandã
rulantã! Îmi este teamã cã, din aceastã
pricinã, nici medicii care vor veni în
locul celor care au plecat nu îºi vor dori
sã rãmânã prea mult în spitalul nostru.
Mai mult, am fost nevoiþi sã facem
testãri tuturor pacienþilor ºi evaluãri
pacienþilor COVID pozitiv cu factori de
risc, pentru noi fiind un efort uman
suplimentar ºi, totodatã, reprezentând
costuri suplimentare.
Oamenii trebuie sã ºtie cã am trecut,
ºi trecem în continuare, prin momente
dificile. Personalul este obosit ºi stresat,
pandemia a marcat întreg sistemul sanitar, iar, mai mult, noi ne-am confruntat ºi
cu o fluctuaþie mare de personal medical calificat. Au plecat mai mulþi
medici, care au ales sã lucreze în alte
spitale, din Capitalã sau din Ploieºti.
Oamenii aceºtia, care au ales sã rãmânã
ºi stau zi de zi, noapte de noapte în faþa
pacienþilor, îngrijindu-i cu toatã priceperea lor, sacrificându-ºi multe zile
din timpul petrecut alãturi de familii,
trebuie sã beneficieze de tot respectul
nostru!
- Un punct de vedere cât se poate
de corect, venit din partea unui om,
ca dumneavoastrã, care, împreunã cu
administraþia localã Urlaþi, aþi reuºit
sã readuceþi la viaþã un spital despre
care, astãzi, putem spune cã rivalizeazã cu multe altele, din oraºe
mari ale þãrii. Vã mulþumim pentru
amabilitatea de a ne fi rãspuns la
întrebãrile noastre. În acelaºi timp,
vrem sã vã asigurãm de tot respectul
nostru pentru tot ceea ce faceþi aici o mânã de oameni, cu suflet mare!

- Cu mult drag!
Vã mulþumesc ºi eu pentru frumoasele cuvinte ºi vã asigur, la rândul meu, cã suntem zi de zi,
necondiþionat, în slujba oamenilor
care au nevoie de noi ºi cã obiectivul nostru permanent este
creºterea calitãþii serviciilor oferite
în cadrul tuturor specialitãþilor!

6

GAZETA de URLAÞI

Târgul de Mãrþiºoare - acþiunea
elevilor pentru viaþã, naturã ºi pace
În prima zi a lunii
Martie, copiii de la
ªcoala Gimnazialã
“Cãnuþã Ionescu” au
ieºit pe stradã pentru
a-ºi etala minunãþiile
în cadrul Târgului de
Mãrþiºoare.
La buna organizare
a acþiunii din Parcul
Central au participat atât
pãrinþii celor mici, cât
ºi cadrele didactice ºi
autoritãþile locale din
Urlaþi.
De 1 Martie, toþi cei
prezenþi la acþiune au
dorit sã salute viaþa,
natura ºi pacea, dar ºi
sã sãrbãtoreascã tradiþia
mãrþiºorului - cel care
mãrturiseºte bucuria de
a trãi, semnul prin care

oamenii salutã renaºterea naturii ºi a vieþii.
“Alãturi de copii,
colectivul didactic al
ªcolii Gimnaziale
“Cãnuþã Ionescu”
Urlaþi vã ureazã tuturor o primãvarã cu
liniºte ºi pace!”.

“Pregãtit Pentru Viaþã” - lecþie de prim-ajutor predatã
de specialiºtii ISU Prahova, la Liceul “Brâncoveanu Vodã”
Trecerea în lumea de dincolo
este un moment inevitabil, care
dureazã foarte puþin ºi pe care
nu îl putem anticipa. Pe de altã
parte, viaþa este o stare care se
deruleazã pe o perioadã mai
lungã de timp ºi pentru care trebuie sã luptãm de la naºtere
pânã în ultima clipã.

În acest context, fiecare dintre noi
trebuie sã fie cât mai bine “Pregãtit
Pentru Viaþã”. Acesta a fost ºi titlul
acþiunii desfãºurate la Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi ºi organi-

zat de Asociaþia GIC Urlaþi, cu sprijinul ISU Prahova.
Salvatorii profesioniºti le-au oferit
tinerilor liceeni o lecþie de prim-ajutor, în cadrul evenimentului ce a

strâns circa 200 de elevi, dar ºi multe
cadre didactice. La buna desfãºurare
a evenimentului a contribuit ºi
comandantul ISU Prahova, Lt. Col.
Alexandru Muscalu - care a rãspuns
cu amabilitate solicitãrii iniþiatorilor
acþiunii.
“Le mulþumim tuturor pentru
prezenþã ºi sperãm ca pe viitor sã
realizãm împreunã ºi alte acþiuni captivante ºi utile pentru noi toþi.
Felicitãri se cuvin ºi ofiþerilor ºi subofiþerilor ISU pentru modul captivant
ºi profesionist în care ºi-au îndeplinit
misiunea de instruire teoreticã ºi
practicã din cadrul acestui exerciþiu!”, se scrie într-o postare pe facebook a Asociaþiei GIC Urlaþi.
La acþiunea desfãºuratã la
Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” a asistat ºi Adina Monica
Corbu, o colaboratoare a celor de
la GICU. Deºi se aflã într-o
perioadã de recuperare post-traumaticã, aceasta a þinut sã fie
prezentã ºi sã ne explice faptul cã,
atunci când suntem martorii unui
accident, ar trebui sã acordãm
primul ajutor victimelor, sã
sunãm la 112 ºi nu sã ne grãbim sã
filmãm cu telefonul!
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Sprijin pentru o bunicã din Urlaþi ºi cei patru
nepoþei, de care are grijã în lipsa mamei
Reprezentanþii Grupului de
Iniþiativã Comunitarã Urlaþi
(GICU) poartã o strânsã legãturã
cu serviciul “Asistenþã Socialã”
din cadrul Primãriei Urlaþi, pentru a da ºi ei o mânã de ajutor,
dupã posibilitãþi, în diferite
cazuri speciale.

“Alimentele de primã necesitate pe care am reuºit sã le ducem
copiilor au fost achiziþionate cu
sprijinul unor oameni cu suflet
mare, de la Poliþia localã ºi din
Primãria Urlaþi. Am ajuns la cei

patru îngeraºi la sugestia doamnei
Adina, un vechi colaborator al
asociaþiei noastre ºi, totodatã, un
salvator de la Ambulanþa Prahova. Mulþumim pentru sugestie,
ne rugãm din suflet bunului

Cea mai recentã acþiune i-a vizat pe
doi bunici ºi patru micuþi, cu vârste

cuprinse între 3 ºi 7 ani (trei fetiþe ºi
un bãiat), care locuiesc pe Str.
Socului. Fãrã mamã, care a plecat de
acasã, copiii au fost vizitaþi zilele trecute de Asociaþia GICU, care i-a ajutat cu alimente de bazã din banii proprii, la care s-au adãugat donaþii din
partea unor oameni cu suflet mare angajaþi ai Poliþiei Locale ºi Primãria
Urlaþi.

Bunica micuþilor i-a informat pe
cei de la asociaþie cã are mare nevoie
ºi de detergenþi de vase, pentru rufe,
dar ºi de produse pentru igiena corpului. A doua zi, cei de la GIC Urlaþi
i-au vizitat din nou pe micuþi ºi le-au
lãsat cele solicitate de cãtre bunica
lor, cât ºi câteva piese de mobilier.

Femeia – oglinditã frumos
în pozele baronului Alexandru Bellu
Muzeograf Gabriela Nicolau,
director Muzeul “Conacul Bellu” Urlaþi
În fiecare an, la început de
martie, marcãm Ziua Internaþionalã a femeii, un prilej de
mulþumire adresatã femeilor, cele
care se implicã activ în viaþa
socialã, politicã, economicã sau
culturalã a unei naþii. Totodatã,
sãrbãtoarea este ºi un moment de
protest împotriva discriminãrii ºi
violenþei faþã de femei, acþiuni
care, din pãcate, îºi fac loc încã în
multe pãrþi ale lumii.
Sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a
Femeii a debutat la 8 martie 1975, sub
egida Organizaþiei Naþiunilor Unite,
cu ocazia Anului Internaþional al
Femeii. Tot atunci, perioada 1976-1985
a fost declaratã ”Deceniul ONU pentru condiþia femeii’”. Doi ani mai târziu, Adunarea Generalã a ONU a instituit, printr-o rezoluþie, Ziua Internaþionalã a Femeii ºi Ziua Naþiunilor
Unite pentru Drepturile Femeii ºi
Pace Internaþionalã.
Femeia – mamã, femeia – zeiþã
sau femeia pur ºi simplu ca reprezentant al sexului frumos, a fost omagiatã
în artã din cele mai vechi timpuri.
Cultura a fost dealtfel mereu o
pârghie, prin care momentele importante din viaþa unui popor au fost
reliefate la cel mai înalt nivel.

Dumnezeu pentru remedierea
stãrii de sãnãtate a doamnei ºi o
aºteptãm alãturi de noi la o acþiune care, sperãm noi, va avea un
impact benefic în rândul tinerilor
de la Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” din Urlaþi”, a declarat
Constantin Nicolae, reprezentantul GIC Urlaþi.

Aºa se întâmplã ºi cu Ziua
Internaþionalã a femeii, care a fost
marcatã ºi subliniatã mereu, de-a lungul anilor, în cultura noastrã.
De la poezie, prozã, pânã la picturã sau artã plasticã, artiºtii vremurilor au adus un gând bun, prin
creaþiile lor, celor care prin gândire
constructivã, dãruire ºi putere, dar ºi
prin altruism ºi graþie femininã,
s-au pus în slujba binelui ºi prosperitãþii neamului.

Baronul Alexandru Bellu bunãoarã, artist fotograf ºi pasionat
colecþionar, a adus, de pe meleagurile prahovene, un omagiu
femeii, surprinzând în fotografiile
sale tinere þãrãnci în minunate
costume populare.

Vã prezentãm ºi noi câteva
dintre frumoasele portrete
fotografice ale tinerei þãrãnci,
realizate de artist ºi aflate în
colecþia Muzeului “Foiºorul
Bellu”, din Urlaþi.
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Campanie de donare de sânge organizatã cu succes
de Parohia “Sfinþii Voievozi”, cu sprijinul Primãriei Urlaþi
Campania de donare de sânge, desfãºuratã la nivel naþional, a ajuns luna trecutã
ºi la Urlaþi. Astfel, zeci de oameni au donat sânge, pe 28 februarie, în cadrul campaniei
organizate de Parohia “Sfinþii Voievozi” împreunã cu Centrul de Transfuzie Sanguinã
Ploieºti ºi cu sprijinul Primãriei Urlaþi.

Acþiunea a avut loc la
Casa de Culturã din Urlaþi, iar
la buna desfãºurare a evenimentului au contribuit doamnele Ficuþa Micu (directoare
a Casei de Culturã) ºi
Georgeta Hanganu - director
al Centrului de Transfuzie
Sanguinã Ploieºti.
“Mulþumim donatorilor
prezenþi la acþiune ºi care, în
ajunul primãverii, au dãruit
un mãrþiºor unic, înfãptuit din
picãturi de viaþã, persoanelor
aflate în suferinþã din spitale! Au fost cu toþii minunaþi, dragostea lor creºtineascã este o dovadã

remarcabilã de solidaritate
pe care au fãcut-o faþã de
semenii noºtri care aºteaptã
cu speranþã o ºansã la viaþã,
faþã de aceia pentru care
accesul la sânge compatibil

face diferenþa dintre viaþã ºi
moarte. M-am alãturat cu
drag tuturor celor care au
donat sânge din dragoste ºi
compasiune pentru cei aflaþi
în nevoie ºi sunt recunoscã-

tor acestor oameni minunaþi
care au rãspuns pozitiv la
apel ºi au oferit acest cadou
semenilor lor, salvându-le
sau îmbunãtãþindu-le viaþa.
Bunul Dumnezeu sã le

rãsplãteascã tuturor pentru
participarea la buna desfãºurare a acestei acþiuni
umanitare! Multã sãnãtate
tuturor!”, a declarat pãrintele Petroniu Tãnase.

Invitaþie la miºcare, în centrul oraºului Urlaþi
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La ADXGym vin ºi jucãtorii echipei
de fotbal din Valea Cãlugãreascã.
Exemplul lor poate fi urmat ºi de jucãtorii echipei “Unirea” Urlaþi, care dupã
18 partide disputate în campionatul
Ligii A judeþene ocupã locul 12 în clasament. Poate, aºa îºi mai umflã ºi ei
muºchii ºi îi pun la respect pe adversari... ”Oricine doreºte, este binevenit
pentru o colaborare. Pe aceastã cale le
lansez invitaþia jucãtorilor de la
“Unirea” Urlaþi de a veni la noi pentru a-i
ajuta”, spune dna. Mihaela Ilie Turiþoiu,
administratorul centrului.
Activitatea s-a desfãºurat ºi în pandemie, cu respectarea tuturor regulilor
prevãzute. Au fost momente în care cei
de aici au venit ºi cu bani de acasã pentru a susþine activitatea care se bazeazã
pe aparaturã de ultimã generaþie, performantã, adusã din Spania. Cel mai
scump a costat 11.500 euro, în vreme ce
pentru o bandã de alergat s-a plãtit
17.000 de lei. 140.000 de euro, în total, a
costat amenajarea sãlii de fitness
ADXGym, o parte din bani fiind accesaþi prin intermediul unui program de
fonduri europene.

CO

Sportul practicat cu regularitate,
dupã puterile fiecãruia, este cel mai
bun înlocuitor al miºcãrii în aer
liber.
Nimic nu este mai simplu pentru a
evita efectele sedentarismului, decât sã
acordãm mãcar câteva ore pe sãptãmânã exerciþiului fizic de orice fel.
Din acest punct de vedere, în Urlaþi
existã un loc în care doritorii pot face
miºcare, în mod profesionist. În
“buricul” oraºului, la clubul ADXGym
vã puteþi tonifia, remodela corpul sau vã
puteþi îmbunãtãþi starea de sãnãtate sub
îndrumarea unor instructori avizaþi.
Fost sportiv de performanþã,
Adrian Marius Bãlaºa iniþiazã pe
oricine doreºte în “tainele” sportului
bine fãcut. Ajutat de mama sa, care este
ºi administratorul centrului, a clãdit aici
un “imperiu al muºchilor”, al bunei dispoziþii ºi al sãnãtãþii.
Aici vin ºi unii oameni trecuþi de
prima tinereþe, iar preþurile sunt pentru
toate buzunarele: 170 ron un abonament lunar, cu acces nelimitat, 120
ron un abonament pentru douã sãptãmâni sau 35 ron/ºedinþã - indiferent de timpul petrecut aici.
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