Proiectul “Grãdina de
relaxare, liniºte ºi învãþare”,
la Grãdiniþa cu program
prelungit “Clopoþica” Urlaþi

Noi lucrãri prind contur
pe raza oraºului Urlaþi

Ziua Naþionalã a Lecturii
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Fondator: Marian Mãchiþescu

SE DISTRIBUIE GRATUIT!
FEBRUARIE 2022
PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ
NE APROPIEM DE LUNA MARTIE!
Este luna femeii, luna mamei!

Tuturor doamnelor
ºi domniºoarelor din oraºul Urlaþi
cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 Martie,
le dorim o primãvarã minunatã,
plinã de realizãri, sã aveþi parte
de sãnãtate, fericire ºi sã vã
bucuraþi de frumoasele zile
ale primãverii!

PROIECTE DE ANVERGURÃ
ale Primãriei Urlaþi, pentru acest an
 Modernizãri la Spitalul Orãºenesc Urlaþi;
Reparaþia ºi modernizarea mai multor
strãzi din oraº;
Introducere sau extindere reþea gaze ºi
canalizare;
 Iluminat public eficient;
Îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane Construire Parc Str. Mihai Viteazu.
PAGINA 3

La mulþi ani!

Marian Mãchiþescu,
Primarul oraºului Urlaþi,
Viceprimar Stan Lazãr ºi
Consiliul Local

La noul centru de
recuperare prinde
contur ºi clãdirea
destinatã vârstnicilor
Sperãm ca cetãþenii oraºului Urlaþi,
ºi nu numai, sã se bucure cât mai
curând de beneficiile acestui nou centru
de recuperare neuromotorie, reumatologicã ºi post-traumaticã.

PAGINA 8

Liceul “Brâncoveanu
Vodã” a obþinut
o finanþare
nerambursabilã
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Curãþenia, ordinea
ºi bunul gust - la ele
acasã, în noua Piaþã
PAGINA 8
Centralã

Centru de evaluare
ambulatorie
pentru pacienþii
Covid-19, la Urlaþi
PAGINA 5
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S-a dat startul
PNRR pentru
educaþie
Directorii unitãþilor ºcolare au
posibilitatea sã obþinã granturi de
pânã la 200.000 de euro.
Fondurile sunt disponibile prin
PNRR (nn - Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã), iar
proiectele eligibile sunt cele axate pe
derularea programelor remediale
sau after school, programe pentru
formarea profesorilor sau chiar mici
investiþii care sã le confere elevilor
posibilitatea de a continua actul educaþional.
Cei care vor sã facã parte din
primul lot de 250 de ºcoli (care vor
primi finanþare), trebuie sã se
grãbeascã având în vedere cã se
aplicã regula “primul venit, primul
servit”. Link-ul pentru înscriere este:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLS
ebMMYesTSP1.../viewform.
În educaþie PNRR implicã
reforme ºi investiþii privind creºterea
capacitãþii de rezilienþã a sistemului
educaþional prin modernizarea infrastructurii educaþionale ºi a dotãrii
aferente, în corelare cu nevoile
prezente ºi viitoare ale pieþei forþei
de muncã, în vederea asigurãrii participãrii la un proces educaþional de
calitate, modern ºi inclusiv.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în ºedinþa ordinarã din 27 ianuarie 2022
Inspector,
Diana Sersea
1. Hotãrârea nr. 1/
27.01.2022 privind aprobarea documentaþiei
tehnico-economice –
Documentaþie de Avizare
a Lucrãrilor de Intervenþii
(D.A.L.I.) ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul „MODERNIZARE STRÃZI ÎN
ORAªUL URLAÞI”.
2. Hotãrârea
nr.2/27.01.2022 privind
aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei
ºi Statului de funcþii al
Spitalului Orãºenesc
Urlaþi.
3. Hotãrârea nr. 3/
27.01.2022 privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
lunile octombrie ºi noiembrie 2021.

4. Hotãrârea nr. 4/
27.01.2022 privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din ªcoala Gimnazialã
„Cãnuþã Ionescu”, Oraºul
Urlaþi, pentru lunile octombrie ºi noiembrie 2021.
5. Hotãrârea nr. 5/
27.01.2022 pentru aprobarea Raportului
privind activitatea
desfãºuratã de cãtre
asistenþii personali din
Oraºul Urlaþi în semestrul II al anului 2021.
6. Hotãrârea nr. 6/
27.01.2022 pentru modificarea ºi completarea
H.C.L.Urlaþi nr. 61 din
29.07.2021 privind stabilirea modalitãþii de
gestiune a serviciului de
iluminat public din
Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova.
7. Hotãrârea nr. 7/
27.01.2022 privind acordarea unui mandat special
domnului Mãchiþescu

Marian, reprezentantul
Consiliului Local al
Oraºului Urlaþi, jud.
Prahova în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Parteneriatul
pentru Managementul
Apei Prahova”, pentru a
vota ajustarea preþului ºi
tarifului pentru serviciile
de alimentare cu apã ºi
canalizare pentru întreaga
arie de operare a
S.C.Hidro Prahova S.A..
8. Hotãrârea nr. 8
/27.01.2022 privind con-

tinuarea asocierii Consiliului Local Urlaþi cu
Fundaþia Bucuria Ajutorului filiala Urlaþi, în vederea susþinerii serviciilor
sociale pentru copiii care
provin din familii aflate în
dificultate, pentru anul
bugetar 2022.
9. Hotãrârea nr. 9/
27.01.2022 privind aprobarea Planului de Acþiuni
ºi Lucrãri de Interes Local
pe anul 2022.

Inconºtienþa unora se putea
termina cu pagube uriaºe!
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

Douã echipaje de
pompieri ºi o echipã a
Primãriei Urlaþi au intervenit, recent, pentru
stingerea unor incendii
de vegetaþie în zona
Scheau ºi Orzoaia de
Jos.
Nu de puþine ori am
atras atenþia în paginile
Gazetei de Urlaþi asupra
pericolului reprezentat de
arderea, necontrolatã, a
miriºtilor.
Cu toate astea, încã mai
sunt unii oameni, incon-

ºtienþi, care nu þin cont de
nimeni ºi nimic ºi dau foc
intenþionat vegetaþiei uscate.
Aºa s-a întâmplat în ultima vreme, când anumite
persoane (despre care se
crede cã sunt crescãtori de
animale) au pus foc miriºtilor de pe dealuri.
Incendiile de vegetaþie
s-au propagat cu repeziciune ºi a fost necesarã
prezenþa în zonele afectate
a pompierilor de la grupul
de intervenþie rapidã din
Urlaþi.

La acþiunile de stingere
au participat ºi lucrãtori
din cadrul Primãriei, coordonaþi de ºeful SADPP Constantin Rob. Cu toate
astea, s-a muncit ore în ºir
pentru ca incendiile sã fie
stinse ºi sã nu producã
pagube majore în zonã.
Deºi existã amenzi
clare prevãzute de lege
pentru asemenea fapte
iresponsabile, iatã cã acestea nu îi fac pe unii sã
renunþe la astfel de obiceiuri periculoase.
Riscurile unui incendiu
de vegetaþie sunt extrem
de mari, mai ales în
condiþiile unui timp secetos - aºa cum a fost pânã
acum în aceastã iarnã. În
aceste condiþii propice,
focul se poate propaga
rapid pânã la clãdirile sau
locuinþele apropiate, poate
distruge hectare întregi cu
viþã de vie ºi pot distruge
fauna din zona afectatã.

Mãsuri obligatorii
ce se impun la arderea
miriºtilor
Legea prevede o serie
de mãsuri obligatorii ce
privesc arderea miriºtilor,
pentru evitarea unor evenimente nedorite generate de
utilizarea focului deschis la
arderea vegetaþiei uscate ºi
a resturilor vegetale, printre
care amintim:
 arderea trebuie supravegheatã iar la sfârºit se
stinge jarul rãmas
 condiþii meteorologice fãrã vânt
 parcelarea miriºtii în
suprafeþe de maximum 10
ha, prin fâºii arate
 izolarea zonei de
ardere faþã de cãi de comunicaþie, construcþii, culturi
agricole vecine, instalaþii,
fond forestier, prin executarea de fâºii arate
 desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi
 pe terenurile în
pantã, arderea miriºtilor se
face pornind din partea de
sus a pantei
 asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii.

3

GAZETA de URLAÞI

PROIECTE DE ANVERGURÃ
ale Primãriei Urlaþi, pentru acest an
Cheltuielile efectuate de Primãria Urlaþi în anul 2021,
pânã la data de 31 decembrie, au însumat 5338,96 mii ron
(nn - 5,338 miliarde lei vechi).
Din aceºtia, o sumã importantã a fost alocatã unor
modernizãri la Spitalul Orãºenesc Urlaþi, pentru reparaþia
ºi modernizarea mai multor strãzi din oraº, introducerea
sau extindere reþea gaze ºi canalizare, iluminat public
eficient, diferite lucrãri la instituþiile de învãþãmânt de pe
raza oraºului, etc.
ªi pentru anul 2022 sunt prevãzute sume importante pentru
investiþii de la bugetul local. În cele ce
urmeazã vã vom prezenta cele mai
importante proiecte, votate ºi adoptate în cadrul ultimei ºedinþe
a Consiliului Local Urlaþi, astfel:
 continuarea unor modernizãri
ºi dotãri la Spitalul Orãºenesc Urlaþi,
10.780 mii ron (10,78 miliarde lei vechi),
la care se adaugã 77 mii ron din surse
proprii ale spitalului ºi 12.300 mii ron prin Programe din “Fondul European de
Dezvoltare” (FEDR)
 învãþãmânt - achiziþie ºi montaj
module pentru cabinete medicale la
Liceul “Brâncoveanu Vodã” ºi ªcoala
“Cãnuþã Ionescu” Urlaþi, 300 mii ron
 învãþãmânt - xerox multifuncþional la ªcoala “Cãnuþã
Ionescu”, 10 mii ron
 sãnãtate, proiecte de investiþii în
continuare: “Consolidare, Reabilitare,
Modernizare Extindere ºi Dotare Secþie
Recuperare Medicalã Neuromotorie, Reumatologicã ºi Posttraumaticã a Spitalului
Orãºenesc Urlaþi”, 1.450 mii ron
 sãnãtate, proiecte de investiþii în
continuare: “Reactualizare Servicii Proiectare - SF (studiu fezabilitate) Corp Legãturã între C1 ºi C2 cu Destinaþie Camerã de Gardã Spital Orãºenesc Urlaþi”,
20 mii ron, la care se adaugã alþi 80 mii
ron pentru “SF (nn - studiu fezabilitate)
Extindere Spital Orãºenesc Urlaþi cu un
Corp Nou de Clãdire (Consultanþã)”
 culturã, recreere, religie: 3.615
mii lei - din care 3.300 mii lei reprezintã
finanþare externã nerambursabilã pentru proiectul integrat “Îmbunãtãþirea
Calitãþii vieþii Populaþiei în Oraºul Urlaþi,
Activitatea B. Îmbunãtãþirea spaþiilor
publice urbane - Construire Parc Str.
Mihai Viteazu, Oraºul Urlaþi” ºi 80 mii
ron finanþare naþionalã
 DALI (nn - Documentaþie de
Avizare a Lucrãrilor de Intervenþie), PT
(nn - Proiect Tehnic) ºi asistenþã tehnicã
- Amenajare ºi dotare “Parc Bellu”,
Oraºul Urlaþi, 175 mii ron

 asigurãri ºi asistenþã socialã,
8.860 mii ron - Proiect Integrat “Îmbunãtãþirea Calitãþii Vieþii Populaþiei În
Oraºul Urlaþi, Activitatea A. Îmbunãtãþirea serviciilor educaþionale - “Construcþia, Modernizarea ºi Dotarea Infrastructurii Educaþionale Pentru Educaþia
Timpurie Antepreºcolari (CREªÃ),
Oraºul Urlaþi, din care 250 mii lei
finanþare naþionalã ºi 60 mii ron cheltuieli neeligibile
 locuinþe, servicii ºi dezvoltare
publicã, 4.555 mii ron - din care 30 mii
ron cotã participare 2% pentru proiectul
“Reabilitarea ºi Modernizarea Sistemelor de apã ºi canal din sursa bugetul
local ºi 330 mii ron SF, PT ºi Execuþie
“Extindere Iluminat Public Str. Mãrunþiº,
Str. Tudor Vladimirescu (blocuri), Str.
1 Mai (bl. 72), Modernizare ºi Extindere
Iluminat Public (40 mii ron), Sistem
Integrat Alarmare Clãdire Piaþa Centralã
(50 mii ron)
 sprijinirea eficienþei energetice
ºi a gestionãrii inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public
(1.000 mii ron)
 creºterea eficienþei energetice a
infrastructurii de iluminat public în
Oraºul Urlaþi - documentaþie tehnicã ºi
consultanþã (240 mii ron)
 Reactualizare Documentaþie
Tehnicã (SF ºi PT), Asistenþã Tehnicã
Din Partea Proiectantului ºi Execuþie Extindere Reþea Apã Valea Seman - 1.530
mii ron

 SF ºi PT, ºi Execuþie, Asistenþã
Tehnicã, Avize Execuþie “Obor
Sãptãmânal zona Pod Valea Pietrii) 75 mii lei
 extindere iluminat public Str.
1 Mai (intrare oraº), Str. Mãrunþiº ºi
Str. Valea Nucetului - 500 mii ron
 SF, PT, ºi Asistenþã Tehnicã
“Monitorizare Video Oraºul Urlaþi” 100 mii ron
 PT ºi Execuþie Împrejmuire
Teren Clãdire “Mihai Eminescu” 25 mii ron
 alte cheltuieli de investiþie, 580
mii ron - din care 80 mii ron, SF
Extindere reþele gaze în Oraºul Urlaþi
dotare zona centralã a oraºului Ceas (50 mii ron)
 SF ºi Consultanþã Reþea Staþii de
Reîncãrcare pentru maºini electrice,
50 mii ron
 modernizare clãdire Piaþa
Centralã, 50 mii ron
 achiziþie camionetã basculabilã
UAT Urlaþi, 300 mii ron

 protecþia mediului: 3.330 mii ron,
din care 3.020 - PT ºi Execuþie “Înfiinþare
reþea canalizare Str. 30 Decembrie, Str.
Orzoaia de Jos”, 310 mii ron - Extindere
reþea canalizare pe Str. Socului (DJ 102K)
 transporturi: PT, asistenþã tehnicã din partea proiectantului, consultanþã ºi execuþie lucrãri “Reabilitare ºi modernizare strãzi, faza a
3-a, Strãzile Arioneºtii Noi, Liliacului,
Lalelelor, Macului, Viorelelor, Mãceºului, Fundãtura Crizantemelor,
Crizantemelor, Mihai Viteazu ºi
Socului - proiect depus (50 mii ron)
 reabilitare ºi modernizare strãzi, faza a 4-a: Strãzile 30 Decembrie,
Orzoaia de Jos, Teiului, Parcului,
Trandafirului, Cãprioarelor, Castanilor, Gladiolelor, Viilor (170 mii ron)
 reabilitare ºi modernizare strãzi
în cartiere, Oraºul Urlaþi, 95 mii ron
Un punct important pe ordinea
de zi la ultima ºedinþã de Consiliu
Local a fost ºi repararea ºi modernizarea sediului Primãriei Urlaþi care a atras, în ultimul timp, multe
postãri tendenþioase pe reþelele de
socializare.
“Nu puteam sã trecem la executarea
acestui proiect, în condiþiile în care au
fost, ºi sunt, alte prioritãþi în oraºul nostru, proiecte ce vizeazã creºterea calitãþii vieþii locuitorilor”, ne-a declarat
dl. Marian Mãchiþescu, primarul
Oraºului Urlaþi.
În primã fazã, se va trece la întocmirea PUG (nn - Plan Urbanistic General) 50 mii ron, apoi vor fi studiile cadastrale, PUZ (nn - Plan Urbanistic Zonal),
Topografie ºi Geo-Tehnice (50 mii ron),
SF, PT, Asistenþã Tehnicã, Verificare
Proiect ºi Avize “Construire ºi Dotare
Sediu Primãrie Urlaþi” (310 mii ron),
achiziþie calculatoare, programe informatice, licenþe diverse ºi antivirus (40
mii ron), expertizã tehnicã clãdiri
Domeniul Public (5 mii ron).
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Liceul “Brâncoveanu Vodã” a obþinut
o finanþare nerambursabilã
Oraºul Urlaþi
urmeazã sã primeascã
finanþare nerambursabilã pentru proiectul
de eficientizare energeticã a Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã”
(Clãdire Veche C1).
Finanþarea se va face
prin intermediul programului ELENA - European
Local Energy Assistance,
derulat de Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã
(ADR) Sud Muntenia în
parteneriat cu Consiliul
Judeþean Prahova ºi
Primãria Urlaþi.
Obiectivele specifice
ale proiectelor de acest
gen, sunt:

 reducerea consumurilor de energie termicã pentru asigurarea

necesarului de cãldurã
prin realizarea sistemului
de anvelopare
 creºterea cantitãþii
de energie primarã din
surse regenerabile
folosite prin achiziþia

unui sistem solar ºi fotovoltaic
 creºterea randamentului ºi optimizarea
exploatãrii sistemului
de încãlzire ºi reducerea cheltuielilor de

întreþinere a instalaþiilor
prin reabilitarea instalaþiilor
 eficientizarea instalaþiei de iluminat prin
înlocuirea corpurilor de
iluminat

“Mica Unire” în imagini,
la ªcoala “Cãnuþã Ionescu”
În acest an s-au împlinit 163 de
ani de la Unirea Principatelor
Române, sub conducerea lui
Alexandru Ioan Cuza.
Unirea Principatelor din 1859 a
rãmas în istorie cunoscutã ca “Mica
Unire”, pentru a putea fi deosebitã de
Unirea de la 1 Decembrie 1918 - fiind un

moment crucial pentru înfãptuirea
statului naþional român.
Evenimentul de mare însemnãtate a
fost marcat ºi la ªcoala Gimnazialã
“Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi - unde copiii
au dat drumul imaginaþiei, supervizaþi
de dascãlii lor. Imaginile surprinse sunt
grãitoare...
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Noi lucrãri prind contur
pe raza oraºului Urlaþi
Lucrãrile de modernizare la strãzile ce fac
legãtura cu DJ 102K sunt pe
final, graþie implicãrii totale
a constructorului ce a
câºtigat licitaþia pentru
proiectul de investiþie al
Consiliului Judeþean
Prahova.
Dar ºi administraþia localã
are meritul ei, primarul
Marian Mãchiþescu interesându-se îndeaproape de stadiul
proiectului derulat pe raza
oraºului Urlaþi.

Am surprins ºi noi ipostaze de pe strada Zambilelor
(foto) care, alãturi de strãzile
Socului ºi Cherba, au suferit
lucrãri ample de modernizare
- inclusiv trotuare noi ºi cãi de
acces în proprietãþi.
Potrivit Consiliului
Judeþean Prahova, lucrãrile
de modernizare ale drumului judeþean - DJ 102K: Urlaþi
- Ceptura se aflã în
avans faþã de termenul contractat.

Acesta este reabilitat cu
fonduri europene accesate de
cãtre CJ Prahova prin proiectul “Modernizarea ºi reabilitarea drumurilor judeþene, identificate în prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 –
Tronsonul Prahova: DJ
102K, DJ 102D, DJ 100 C”.

Lucrãrile de execuþie la
acest proiect au început la
jumãtatea lunii aprilie 2021 ºi
au o duratã de execuþie de 29
de luni.

Centru de evaluare ambulatorie
pentru pacienþii Covid-19, la Urlaþi
Ministerul Sãnãtãþii a decis înfiinþarea, în toatã þara, a unor centre de
evaluare ambulatorie pentru pacienþii
Covid-19, în acest val 5 al pandemiei.
Unul dintre acestea funcþioneazã, de la finalul lunii trecute, ºi
la Spitalul Orãºenesc din Urlaþi centru avizat de cãtre DSP Prahova.
Programul de lucru al centrului
din cadrul spitalului este de luni
pânã vineri, între orele 10.00 ºi
14.00.
Detalii suplimentare puteþi afla
apelând numãrul de telefon 244/272
518 (tasta 2) sau la 0751/190 074.
Bolnavii infectaþi cu virusul
SARS-CoV-2 se vor putea prezenta în
acest centru pe baza confirmãrii
infecþiei printr-un test antigen rapid
sau test Real Time-PCR, pentru evaluarea stãrii de sãnãtate ºi pentru a
primi tratament antiviral gratuit, în
regim de spitalizare de zi, indiferent
de statutul de asigurat.

Testele trebuie sã fie efectuate în
laboratoare ºi farmacii omologate sau
de cãtre medicii de familie care au ca
obiect ºi efectuarea activitãþii de testare
- în vederea introducerii rezultatului în
Corona-Forms.
Pentru desfãºurarea în bune condiþii
a activitãþii de evaluare, este foarte
important ca pacientul, atunci când are
simptome de boalã infecþioasã, sã contacteze în primul rând medicul de familie pentru a fi monitorizat. De asemenea, tot medicul de familie va stabili
dacã este necesarã prezentarea pacientului la centrele de evaluare.
”Dacã persoana pozitivã nu are
nicio comorbiditate ºi starea generalã este bunã, rãmâne în continuare la domiciliu cu recomandãrile pe care i le face medicul de
familie. Dacã pacientul are comorbiditãþi, cum ar fi obezitate, boli
cardiovasculare, HTA sau boli
renale, atunci trebuie sã fie planificat de cãtre medicul de familie la
centrul de evaluare, unde este
supus unor investigaþii”, a spus Dr.
Constanþa Vãleanu - directorul
medical al Spitalului Orãºenesc
Urlaþi.

În acelaºi timp, continuã
lucrãrile pentru extinderea
canalizãrii pe strãzile 30
Decembrie ºi Orzoaia de Jos
(tronsonul C.I.T.O.P.A.H. Benzinãrie RBC/foto), dar ºi
pe strada Socului.
Lucrãrile fac parte dintr-un
amplu proiect de extindere a
reþelei de canalizare cu 3.310
metri liniari, realizarea unui
numãr de 161 de racorduri
aferente, precum ºi execuþia a
2 staþii de pompare pentru ape
uzate.
Personal, dl primar Marian
Mãchiþescu s-a ocupat de
toate demersurile necesare ce
au constat în realizarea SF ºi
PT (nn - studiile de fezabilitate
ºi proiectele tehnice). Prin
acest fapt s-a dorit sã nu existe
întârzieri pentru implementarea acestui nou proiect.
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Proiectul “Grãdina de relaxare, liniºte ºi învãþare”,
la Grãdiniþa cu program prelungit “Clopoþica” Urlaþi
Dir. Prof. Cristina
NICOLAI
Ec. Doina Valentina
SOCOL
Chiar la debutul semestrului al II-lea al anului ºcolar 2021-2022, cadrele didactice din unitatea noastrã au primit cu
entuziasm ideea organizãrii spaþiului educaþional
din curtea grãdiniþei,
deoarece nevoia de a
“ieºi” din paradigma predãrii doar în sala de clasã
ne împinge la a lua astfel
de decizii. Copiii au nevoie de învãþare în contexte
diverse, au nevoie de
spaþiul exterior sã le fie
cãlãuzã!
Proiectul a fost pilotat
pe jud. Dolj ca “Studiu de
cercetare ameliorativã”
de cãtre iniþiatoarea proiectului naþional - doamna Silvia Breben, ºi extins
la nivel naþional, iar la
nivelul unitãþii noastre
coordonator va fi doamna director Nicolai Cristina care, împreunã cu
echipa de proiect, va
selecta ideile potrivite
spaþiului nostru educaþional.

Una dintre soluþiile la îndemâna oricui
pentru prevenirea bolilor de sezon, o reprezintã creºterea imunitãþii.
Iatã câteva sfaturi importante:

Scopul proiectului:
Crearea unui mediu
natural care sã cuprindã
esenþa concentratã a
naturii înconjurãtoare
prin aranjamente armonioase cu pietre, nisip,
muºchi de copac, plante,
copaci miniaturali, alte
plante predominant verzi
ºi multicolore, ghivece;
Stimularea mentalã ºi
vizualã, relaxarea minþii,
sufletului, precum ºi a
învãþãrii eficiente într-un
context outdoor inedit.
Obiectivele studiului:
 Descoperirea de cãtre
copii a elementelor
specifice unei grãdini de

relaxare, învãþare ºi
înþelegerea simbolisticii
acesteia prin jocuri specifice;
 Înþelegerea impactului
pe care-l are contactul
spaþial special creat pentru relaxare, motivaþie intelectualã ºi emoþionalã;
Experimentarea de
cãtre copii, sub coordonarea cadrelor didactice, a momentelor/pauzelor de relaxare, a activitãþilor de învãþare
outdoor;
Evaluarea studiului
prin jocuri, exerciþii cu
caracter ameliorativ,
înregistrãri video, expo-

Atenþie la selectarea
gunoiului menajer!

Riscaþi sã rãmâneþi
cu el la poartã!
Operatorul local
de salubritate Rosal
a informat cã,
începând cu data de
27 ianuarie 2022,
colectarea gunoiului
SE VA FACE
SELECTIV ªI LA
GOSPODÃRIILE
INDIVIDUALE
(CASE).
Astfel, miercurea
va fi ridicat gunoiul
menajer, urmând ca
a doua zi sã fie

Întãriþi-vã imunitatea!

colectate deºeurile
selective (carton,
peturi, doze).
Reprezentantul zonal
al operatorul de
salubritate a mai
anunþat cã angajaþii
societãþii nu vor mai
ridica gunoiul menajer
dacã acesta conþine
peturi, carton, etc...
Totodatã, Rosal
intenþioneazã ca din
aceastã lunã
colectarea sã se facã

NU AMESTECAÞI LUCRURILE!
COLECTAÞI SELECTIV!

în aceeaºi zi atât
pentru cel selectiv
cât ºi pentru cel
menajer.

ziþii de desene ºi mesaje
ce fac cunoscut impactul
grãdinii ºi a strategiilor
folosite de cadrele didactice în beneficiul copiilor.
În prima fazã a
proiectului, coordonatorul - doamna dir.
Cristina Nicolai a reuºit
sã strângã ideile
colegelor, urmând sã se
realizeze în urmãtoarele
etape punerea acestora
în practicã împreunã cu
preºcolarii, pãrinþii,
eventualii sponsori ºi
comunitatea localã pentru ca spaþiul din curtea
grãdiniþei sã prindã contur ºi sã fie un spaþiu
destinat învãþãrii.

 Consumaþi lãmâi ºi limonadã
Lãmâile sunt fructul ideal pentru restabilirea
echilibrului acid - alcalin. Consumarea de limonadã sau adaugarea de suc de lãmâie în ceai,
salatã, sau alte feluri de mâncare ajutã la îmbunãtãþirea echilibrului intern al organismului.
 Odihniþi-vã suficient
Pentru a-ºi putea îndeplini activitãþile zilnice, adulþii au nevoie de 6-10 ore de somn pe
noapte. Specialiºtii au corelat somnul cu balanþa
nivelului hormonal (hormonii de creºtere / hormonii de stres etc), menþinerea unei greutãþi
optime, gândirea lucidã, îmbunãtãþirea stãrii de
spirit ºi sãnãtatea pielii.
 Consumaþi suficiente proteine
Proteinele reprezintã un element de bazã
în sãnãtatea organismului, minþii ºi sistemului
imunitar.
 Consumaþi suficiente lichide
Experþii susþin ca majoritatea durerilor de
cap survin in prezenþa unui consum insuficient
de apã. Durerea de cap ºi setea reprezintã
semne ale deshidratãrii.
Consumaþi fructe ºi vegetale
Fructele ºi vegetalele au la bazã nenumãrate
vitamine, minerale, fibre, enzime ºi antioxidanþi,
oferind un conþinut nutriþional inegalabil.
 Petreceþi timp afarã
Mai mult de 90% din timp îl petrecem în
mediu închis, inhalând aer filtrat ºi germenii
altor persoane. Petrecerea de timp în mediul
extern în perioadele reci stimuleazã glanda
tiroidã ºi întãreºte sistemul imunitar.

Motive de þinut minte pentru care meritã sã reciclaþi plasticul
energie al unei þãri este utilizat pentru
 Plasticul ocupã aproximativ 12%
a produce plastic, datoritã utilizãrii lui
din volumul gropilor de gunoi, motiv
în foarte multe domenii.
pentru care incinerarea deºeurilor a
 Reciclarea plasticului econodevenit din ce în ce mai atractivã penmiseºte
cantitãþi însemnate de apã,
tru recuperarea energiei, dar cu efecte
petrol ºi gaze naturale, necesare pennegative asupra atmosferei din cauza
tru a produce un nou plastic.
gazelor de ardere rezultate.
 Energia economisitã prin reci Colectarea selectivã a plasticului
clarea
unei singure sticle de plastic
descurajeazã incinerarea deºeurilor,
alimenteaza
un bec de 60 W timp
reducând profitabilitatea incinerãrii
de 6 ore.
ºi aduce beneficii directe calitãþii
aerului.
 Aproximativ 4%
Exemple de deºeuri
din consumul de

de plastic, RECICLABILE:

 ambalaje din plastic (de la mâncare sau cosmetice),  pungi ºi folii de plastic, sticle de
plastic,  jucãrii de plastic, cutii de plastic,
ligheane, ghivece,  tãviþele de polistiren ºi
veselã de plastic de unicã folosinþã,  cutii de
lapte ºi sucuri, cutii de la alimente, cosmetice, detergenþi ºi produse de curãþat, confecþionate din plastic.

În reciclarea plasticului toate obiectele se
strivesc, se aplatizeazã, se deformeazã, se pliazã
cât este posibil pentru reducerea volumului.
Reciclaþi doar plastic curat ºi uscat.
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“Sãptãmâna nonviolenþei”, Tarifele la energia
electricã ºi gaze marcatã ºi la Urlaþi
plafonate pânã
Cu toþii am trecut, într-un
moment sau altul, prin bullying ºi poate n-am ºtiut cum sã
ne comportãm într-o asemenea situaþie.

Din acest punct de vedere,
activitatea derulatã la ªcoala
“Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi a
fost una foarte constructivã ºi
educativã pentru a trage un semnal de alarmã cu privire la acest
lucru, dar ºi pentru a ajuta persoane aflate într-o situaþie de
acest gen sau pentru a preveni
fenomenul.

Identitatea vizualã a activitãþii, coordonatã de cadrele
didactice, a fost asiguratã prin
realizarea unor mesaje ºi desene
antiviolenþã - etalate de copii pe
coridorul ºcolii (foto).
“Împreunã promovãm armonia, toleranþa, solidaritatea,
respectarea drepturilor omului,
a valorilor umane ce contribuie
la buna înþelegere. Împreunã
suntem aici pentru un viitor mai
bun prin educaþia corectã!”, este
mesajul postat pe pagina de facebook a ªcolii “Cãnuþã Ionescu”
Urlaþi.

la 1 aprilie 2022
Guvernul a aprobat Ordonanþa

privind noile tarife pentru populaþie la
energie electricã ºi gaze naturale, care
au intrat în vigoare de la 1 februarie ºi
care vor fi valabile pânã la 1 aprilie.
Premierul Nicolae Ciucã a anunþat cã,
începând cu aceastã datã, consumatorii casnici vor plãti 0,8 lei / kwh, respectiv 0,31 lei
pe kwh, indiferent cât consumã.
Dacã un client, persoanã fizicã, va consuma cel mult 500 de kilowaþi lunar, respectiv 300 de metri cubi lunar la gaze naturale,
atunci va plãti ºi mai puþin, adicã 68 de
bani pentru energia electricã ºi circa 22 de
bani pentru gaze naturale.
În schimb, pentru consumatorii non casnici, IMM-uri ºi industria alimentarã
preþurile au fost plafonate la 1 leu / kwh
energie electricã ºi 0,37 lei / kwh la gaze
naturale.

Ziua Naþionalã
a Lecturii
,,Lectura este modul prin care putem
aluneca, uneori involuntar, în pielea,
vocea sau sufletul altcuiva”

Joyce Carol Oates

Profesor,
Adriana Anghel
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova
a derulat în perioda
14.02-18.02.2022, proiectul Zilele Cãrþilor Deschise, al cãrui obiectiv
central îl constituie organizarea unor activitãþi
care urmãresc încurajarea lecturii în rândul
copiilor ºi al tinerilor.
În ziua de 15 februarie,
instituitã începând de anul
acesta ca Ziua naþionalã a
lecturii, în timpul orelor de
curs, personalul didactic,
împreunã cu elevii, au
desfãºurat activitãþi de
promovare ºi încurajare a

lecturii.
De la mari la mici,
adicã de la elevii claselor
pegãtitoare pânã la clasele
a VIII-a, toþi elevii au fost
conectaþi prin cititul
împreunã, ziua transformându-se într-o adevãratã
sãrbãtoare a lecturii. Toate
activitãþile defãºurate de
cãtre doamnele învãþãtoare au fost productive.
Elevii de la clasa a II-a
A, împreunã cu domniºoara învãþãtoare Diana
Filip au realizat activitatea
cu tema ,,Suntem personaje din lecturi”, la care
fiecare elev avut la el
cartea care conþine povestea mult iubitã, a fost costumat în personajul din
povestea preferatã ºi a

interpretat un rol din
opera aleasã.
Elevii de gimnaziu neau încântat prin lectura
unor fragmente din cãrþile
preferate, au descoperit
lumea plantelor ºi a animalelor prin intermediul
legendelor, au pãtruns în
universul literaturii prin
intermediul personajelor
preferate.
Prin intermediul cãrþii
copilul descoperã lumea,
îºi dezvoltã imaginaþia,
limbajul,
creativitatea,
înseamnând atât de mult
pentru devenirea umanã.
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Curãþenia, ordinea ºi bunul gust la ele acasã, în noua Piaþã Centralã
Noua Piaþã Centralã
din Urlaþi a fost deschisã
de aproape douã luni, iar
comercianþii s-au obiºnuit
deja cu noile condiþii unele pe care nu le-au
avut niciodatã.
Ne-am îndreptat ºi noi
paºii, într-una dintre dimineþile trecute, spre noua
piaþã pentru a vedea cum se

desfãºoarã activitatea în
cadrul celui mai nou obiectiv din Urlaþi.
Am gãsit aici câte ceva
din strictul necesar ºi comercianþi extrem de amabili
ºi joviali, care s-au arãtat
încântaþi de noua locaþie unde nu vor mai suferi de
frig, din cauza vântului ºi a
ploii sau din cauza cãldurii,
vara.
De la administratorul
Pieþei Centrale, Constantin Rob, am aflat cã s-au
închiriat aproape toate tarabele din locaþie ºi cã
urmeazã ca produsele de
necesitate sã fie din ce în ce
mai diversificate.
De asemenea, cât de
curând vor fi deschise ºi
ultimele douã boxe din interiorul pieþei - în special, cea
pentru peºte.

Curãþenia, ordinea ºi
bunul gust ne-au întâmpinat
încã de la primii paºi pe care
i-am fãcut în noua piaþã,
unde comercianþii au asigurate toate condiþiile - inclusiv
toalete moderne ºi spaþii
pentru spãlat marfa.
Activitatea în noua
Piaþã Centralã din Urlaþi
se desfãºoarã zilnic, inclusiv sâmbãta ºi duminica.

În perioada imediat urmãtoare, parcarea din spatele pieþei va fi evacuatã
pentru a face loc comercianþilor care vor veni cu
diferite rãsaduri pentru grãdini.
Curãþenia este ºi aici
cuvântul de ordine, dovadã
imaginile surprinse pe
stradã ºi din preajma platformei care gãzduieºte tomberoanele pentru gunoiul
menajer ºi deºeuri selective.

La noul centru de recuperare prinde contur
ºi clãdirea destinatã vârstnicilor
Probabil mulþi ºtiu cã lucrãrile
la noul centru de recuperare (secþie
a Spitalului Orãºenesc Urlaþi)
înregistreazã întârzieri din cauza
constructorului - câºtigãtor al
licitaþiei pentru executarea
proiectului intitulat “Consolidare,
Reabilitare, Modernizare,
Extindere ºi Dotare Secþia
Recuperare Medicalã Neuromotorie,
Reumatologicã ºi Post-Traumaticã
a Spitalului Orãºenesc Urlaþi”.
Regimul de înãlþime final
va fi Parter+Etaj1+Mansardã.
Bazin cu nãmol (foto)
În acest moment, lucrãrile de
reabilitare - din punct de vedere al
rezistenþei - constau în:
 demolarea ºi refacerea infrastructurii (fundaþii izolate noi, legate cu
grinzi de echilibrare pe direcþie transversalã)
demolarea stâlpilor ºi realizarea
unora noi la parter, ce se vor prelungi
pânã la ultimul etaj
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 realizarea de grinzi longitudinale
care vor lega noii stâlpi pentru fiecare
etaj
 consolidarea de grinzi transversale prin cãmãºuire cu beton armat ºi
multe alte lucrãri specifice, imagini surprinse ºi de noi (foto).
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Cu o valoare estimatã la 3,6 milioane de euro, la noul centru de
fizioterapie ºi recuperare lucrãrile s-au
reluat într-un ritm alert. Astfel, faþã de
ultima noastrã vizitã, acum prinde contur ºi cea de-a doua clãdire prevãzutã
în proiectul finanþat de Compania
Naþionalã de Investiþii (C.N.I.) - ºi
anume, cea de tratament ºi recuperare
pentru persoanele vârstnice, construcþie prevãzutã inclusiv cu un bazin
cu nãmol (foto) ºi o zonã spa.

LE

V
C TI

Marian Mãchiþescu ºi dna Elena-Rita
Cismaº, managerul Spitalului Orãºenesc Urlaþi. Primãria Urlaþi are
calitatea de Beneficiar, urmând ca
ulterior semnãrii procesului verbal
de recepþie la terminarea lucrãrilor
între investitor (C.N.I) ºi constructor,
clãdirea sã fie predatã autoritãþii
publice locale.
Sperãm ca cetãþenii oraºului Urlaþi,
ºi nu numai, sã se bucure cât mai
curând de beneficiile acestui nou centru de recuperare neuromotorie,
reumatologicã ºi post-traumaticã.
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