
TELEFOANE UTILE:

 Pentru apã ºi canalizare -

Hidro Prahova: 

TOADER ADRIAN -

0728.880.605; 0244.281.200

(08.00 - 16.00);

 Dispecerat: 0724 299 614 -

(16.00 - 08.00)

 Pentru iluminatul public:

0752 132 453 –  

ANGHELINA CORNELIU;

 Pentru serviciile
de salubritate:
0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã:
0752 132 454 – 
PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 0244.928  –
DISP. DISTRIGAZ SUD PL;
Centrul Cultural: 0244 280345

Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau
cãtre primãrie  transmise în mediul on-line (pe pagina de

Facebook Constantin Florin sau pe e-mail 
primariavaleniidemunte@yahoo.com)
ori în scris la sediul instituþiei se vor regãsi
în rubrica  “VOCEA CETÃÞENILOR”.

T. Cotiga: “Miron
Radu Paraschivescu,
poet pe care o parte
dintre noi l-am cunoscut
ºi chiar l-am condus pe
ultimul drum. Mulþu-
mim organizatorilor
pentru omagierea sa
luni, 19 februarie 2018.”

Lorena P.:” Vã
mulþumim, domnule pri-
mar pentru cã avem un

spital european, un oraº
impecabil ºi un edil
cãruia îi pasã! Viaþã ºi
carierã lungã, Florin
Constantin!”

Adriana A.: ”Am citit
în ziar cã nu s-a renun-
þat la reabilitarea ter-
micã a blocurilor. Aºtep-
tãm cu interes acest
proiect care va schimba
oraºul nostru.”

VOCEA CETÃÞENILOR

REDUCERE 10% 
pentru plata impozitului
pânã la 31 martie 2018
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Primãria Vãlenii de Munte

vã reaminteºte:

de

ãleniiV Munte
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VORBEªTE, MEMORIE!

Investiþiile anului 2018 la Vãlenii de Munte
Recent a fost

aprobat bugetul
local al oraºului
Vãlenii de Munte,
incluzând ºi lista
investiþiilor progra-
mate a se realiza în
cursul anului 2018
în oraºul de pe
Valea Teleajenului.
ªedinþa Consiliului
Local în care s-a
aprobat proiectul

de buget propus 
de cãtre primarul
Florin Constantin a
fost precedatã de o
dezbatere publicã
în care toþi cei
interesaþi - inclusiv
cetãþenii urbei - au
avut posibilitatea
de a veni cu pro-
puneri, modificãri
ºi completãri.
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Calendar cultural

Programul principalelor evenimente organizate ºi susþinute de cãtre
Primãria ºi Centrul Cultural Vãlenii de Munte în anul 2018
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La mulþi ani!

FLORIN CONSTANTIN, 

primarul oraºului 

Vãlenii de Munte 

ureazã tuturor doamnelor 

ºi domniºoarelor cele mai 

sincere urãri de sãnãtate, 

fericire ºi împlinirea tuturor

dorinþelor.

În luna Martie sunt douã zile speciale 
în viaþa oricãrei femei, 1 ºi 8 MARTIE.

CSO “TELEAJENUL”
VÃLENII DE MUNTE
NEÎNVINSÃ ÎN JOCURILE
DE PREGÃTIRE 
PENTRU RETURUL 
CAMPIONATULUI LIGII
„A” PRAHOVA

PAGINA 4

O nouã acþiune reuºitã de donare de sânge

Vãlenarii au demonstrat, 
încã o datã, cã le pasã de semenii
lor aflaþi în suferinþã PAGINA 4

Centrul Cultural Vãlenii de
Munte ºi Muzeul Memorial „Ni-
colae Iorga” l-a omagiat luni, 19
februarie, pe poetul ºi publicis-
tul Miron Radu Paraschivescu,
personalitate a culturii române

pe nedrept ignoratã azi, lãsatã
adesea la bunul plac al
diverselor interpretãri, mai mult
sau mai puþin binevoitoare, mai
mult sau mai puþin avizate.

LOTERIA BONURILOR FISCALE 
Bonurile fiscale emise în

data de 30 ianuarie 2018, cu
o valoare de 501 lei, au fost
desemnate câºtigãtoare la
extragerea Loteriei bonurilor
fiscale. La aceastã extragere

au participat bonurile fis-
cale emise între 1 ºi 31 ia-
nuarie 2018. Fondul de pre-
miere este de 1 milion de lei,
sumã din care vor fi acordate
cel mult 100 de premii.

PAGINA 2

Un buchet 

de ghiocei 

ºi o primãvarã 

frumoasã!

Un buchet 

de ghiocei 

ºi o primãvarã 

frumoasã!
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Primãria, Consiliul Local
ºi Centrul Cultural Vãlenii de
Munte organizeazã, de-a lun-
gul anului 2018, o serie de
evenimente ºi activitãþi cul-
turale, dintre care vã prezen-
tãm urmãtoarele: 

MARTIE:
 1 martie – Manifestãri în-

chinate povestitorului Ion
Creangã (Ecranizare din po-
veºtile lui Creangã)

 2 martie – Spectacol ”Flori
de Primãvarã” realizat de copi-
ii înscriºi la cursurile voca-
þionale din cadrul CCVDM

 În preajma zilei de 8 mar-
tie – Spectacol dedicat Zilei
Internaþionale a Femeii

 27 martie – UNIREA BA-
SARABIEI CU ROMÂNIA –ANI-
VERSARE CENTENAR (Prima
etapã în realizarea Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918)

Simpozion, program artistic
 Expoziþie de carte ºi

fotografii
 Excursie tematicã la

Cimiºlia, Rep. Moldova (elevi ºi
profesori)

APRILIE:
 Spectacole dedicate Sãr-

bãtorilor Pascale
 22 aprilie – Ziua Mondialã

a Pãmântului Simpozion ºi acþi-
une de ecologizare

 29 aprilie – Ziua Vetera-

nilor de Rãzboi; Realizarea

unui panou de fotografii care

ilustreazã veteranii de rãzboi

din Vãlenii de Munte

MAI:
 6 mai – Simpozion  -

Omagiu adus poetului Lucian
Blaga 

 9 MAI – Ziua Oraºului
Vãlenii de Munte, Ziua Europei,
Ziua Independenþei de Stat a
României (1877), Victoria Coa-
liþiei Naþiunilor Unite în cel de-al
II-lea Rãzboi Mondial (1945) 

 Parcul Eroilor – Sem-
nificaþia Monumentului Eroilor
- COMPEX AL UNITÃÞII NAÞIO-
NALE (realizarea unui numãr
de 1000 de pliante laminate cu
semnificaþia Monumentului
Eroilor: 8 cuburi = 8 Provincii
Româneºti, inscripþionarea nu-
melui ºi a steagului fiecãrei pro-
vincii, unite într-un singur stat:
România)

 ceremonie oficialã ºi
depuneri de coroane, concert

 Realizarea unui panou

care sã cuprindã statele mem-
bre ale Uniunii Europene

 17 mai – ZIUA EROILOR
(ÎNÃLÞAREA)

 Deplasare la Cimitirul
Eroilor, Ceremonie oficialã,
aprindere candele, depuneri
de flori ºi coroane cu mesajul:
”CINSTE EROILOR NEAMU-
LUI”, decorarea crucilor eroilor
cu panglici tricolore (84 cruci
cu nume + 183 necunoscuþi)

Plantarea unui numãr de
puieþi de stejari egal cu nu-
mãrul de soldaþi cãzuþi pe câm-
purile de luptã în Primul Rã-
zboi Mondial înmormântaþi la
Vãlenii de Munte (272 de sol-
daþi) invitaþi speciali din
Cimiºlia, Rep. Moldova 

IUNIE:
 1 IUNIE – Ziua Interna-

þionalã a Copilului; PROIECT –
”COPIL ÎN ROMÂNIA UNITÃ”

 15 iunie – Omagiu adus
poetului naþional Mihai Emi-
nescu 

 20 iunie – Simpozion ”Mi-
hail Kogãlniceanu – FÃURITOR
AL UNIRII PRINCIPATELOR
ROMÂNE 

 29 iunie – Ziua Drapelului
Naþional. Sfinþirea Drapelului ºi
arborarea acestuia la Monu-
mentul Eroilor

IULIE:
 26 iulie – Ziua Imnului

Naþional

AUGUST:
 12 – 17 august – Cursurile

Universitãþii Populare de Varã
”Nicolae Iorga”

 Sesiune de comuni-
care susþinutã de dl. Prof. de
istorie Ion Bocioacã ºi Petre
Þurlea ”CASA REGALÃ ºi
VÃLENII DE MUNTE”

 15 august – Târgul Tra-
diþional de Sfânta Maria Mare –
Parada Portului Popular

 31 august – Ziua Limbii
Române

Simpozion: ”Mult e dulce ºi
frumoasã limba ce-o vorbim!”

SEPTEMBRIE:
- 15 septembrie – Ed. a V-a a

Festivalului Naþional de Folclor
”DOR de Munte”, va primi anul
acesta numele ”DOR DE
MUNTE,  DOR DE ROMÂNIA”

OCTOMBRIE:
 1 octombrie – Ziua Per-

soanelor Vârstnice – spectacol
ºi recepþie

 Campanie la nivel local de
Donare Sânge în colaborare cu
CTS Ploieºti, Asociaþia DONA ºi
Asociaþia de Pãrinþi a Colegiu-
lui Naþional ”N. Iorga”

 25 octombrie – Ziua Ar-
matei Române 

 26 – 28 octombrie – Ser-
bãrile Toamnei – Festivalul
Þuicii, Ed. a XX-a 

NOIEMBRIE:
 27 noiembrie – Omagiu

adus savantului Nicolae Iorga 
 28 noiembrie – UNIREA

BUCOVINEI CU ROMÂNIA –
ANIVERSARE CENTENAR 

DECEMBRIE:
 1 Decembrie - Ziua  Naþio-

nalã  a  României – Aniversare
Centenar – 100 de ani de la
Marea Unire

 2 decembrie – ”Colindul
Nostru Duminical” – concurs
de bãtut toaca

 6 – 27 decembrie - Târgul
de Crãciun, Ed. a VII-a 

 spectacole de colinde în
aer liber susþinute de artiºti
consacraþi, Ansamblul Folcloric
din Cimiºlia, Rep. Moldova,
ansambluri profesioniste ºi de
amatori din judeþ

 parada Fanfara lui Moº
Crãciun. Aprinderea luminilor
de Crãciun în oraº

 8 decembrie – Festivalul
Naþional Coral de Colinde
”LERU-I LER” – concert co-
linde, recepþie

 20 – 25 decembrie –
Concerte dedicate Sãrbãtorii
Naºterii Domnului

 21 decembrie – ”Un dar
pentru Pãrinþi” – serbare de
sfârºit de an– audiþie pian, con-
cert  colinde, dansuri populare,
dansuri moderne, teatru.

CALENDAR CULTURAL

Programul principalelor evenimente organizate ºi susþinute de cãtre
Primãria ºi Centrul Cultural Vãlenii de Munte în anul 2018

Prof. dr. Petruþa Stan

Centrul Cultural Vãlenii de
Munte ºi Muzeul Memorial „Ni-
colae Iorga” l-au omagiat luni,
19 februarie, pe poetul ºi
publicistul Miron Radu Paras-
chivescu, personalitate a cul-
turii române pe nedrept igno-
ratã azi, lãsatã adesea la bunul
plac al diverselor interpretãri,
mai mult sau mai puþin
binevoitoare, mai mult sau mai
puþin avizate.

Miron Radu Paraschivescu,
sau mai simpul MRP, a fost o
vreme concetãþeanul nostru, la
fel ca ºi ilustrul Nicolae Iorga, a
adunat la Vãleni personalitãþi ale
literaturii române: Geo Bogza,
Gabriela Melinescu, Aurora
Cornu, Nora Iuga, sau ale lumii
politice, precum Gogu Rãdu-
lescu, ºi era firesc ºi în tradiþia
Centrului Cultural sã fie readusã
în memorie figura sa aproape le-

gendarã, de om care ºi-a asumat
opera încã din timpul vieþii.

S-a vernisat o expoziþie cu
fotografii ºi fotocopii ale unor
documente mai puþin cunoscute,
legate de viaþa lui Miron Radu
Paraschivescu, s-au expus o
parte din titlurile care alcãtuiesc
o operã ce, în mare parte, rezistã
timpului ºi modelor literare
vremelnice. S-a vizionat genialul
film rezultat din colaborarea
unor artiºti geniali – Sergiu
Huzum ºi Miron Radu Paraschi-
vescu – film dezgropat din
arhivele TVR. S-au rememorat
întâmplãri ale trecutului nu prea
îndepãrtat, dovadã cã mai trãiesc
încã oameni care l-au cunoscut.
S-a cântat în francezã (limbã care
îi plãcea atât de mult lui MRP ºi
din care a ºi tradus mari scriitori),
s-a dansat þigãneºte, ca un oma-
giu adus „Cânticelor þigãneºti”.

Gazdele care au creat o atmos-
ferã graþioasã ºi intimã au fost
Florina Ene, manager al Cen-
trului Cultural, ºi Claudia

Gianotti, ºef serviciu Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga”, iar in-
vitaþii, reprezentanþi ai învã-
þãmântului din oraº, care se
încãpãþâneazã sã formeze in-
telectuali într-o lume a pragma-
tismului, au fost: Ion Bocioacã,
unul din decanii de vârstã ai cor-
pului profesoral din Vãlenii de
Munte, Maria Visoschi, direc-
torul-adjunct al Liceului Tehno-
logic „Romeo Constantinescu”,
Camelia Neagu, Mihai Istudor,
Nicolae Stoica, Monica Ene ºi, nu
în ultimul rând, cu voia dum-
neavoastrã, subsemnata.

Am vãzut cu bucurie elevi de
toate vârstele recitând din poezi-
ile lui MRP, pentru cã – nu-i aºa –
e mai important sã nu îi uitãm
opera, iar poetul însuºi era mare
descoperitor de talente tinere ºi
autentice. Am asistat la întâlnirea
cu un public de toate vârstele, de
la micuþii de clasa a V-a pânã la
vajnici pensionari ºi graþioase
pensionare, public avizat sau
numai sincer interesat, care s-a
emoþionat, a participat afectiv, a
rememorat.

Este o minunatã tradiþie a
Centrului Cultural, aceastã întâl-

nire de februarie stând sub sem-
nul lui Miron Radu Paraschi-
vescu ºi cu siguranþã cã va con-
tinua. Ca sã nu uitãm un trecut ce
onoreazã acest oraº ºi face cinste
locuitorilor lui este nevoie sã
rememorãm. De altfel, MRP a
primit ºi titlul de cetãþean de
onoare post-mortem, cu ocazia
sãrbãtorii centenarului naºterii,
în 2011, ca o recunoaºtere în plus
a calitãþii sale de concetãþean
celebru, ce ºi-a ales Vãleniul ca
spaþiu intim pentru familia sa, ca
oazã de creaþie ºi ca loc de
îngropãciune.

VORBEªTE, MEMORIE!
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Primãria Vãlenii de

Munte vã reaminteºte:

Reducere 10%
pentru plata
impozitului pânã
la 31 martie 2018

Facilitate fiscalã pentru con-
tribuabilii din oraºul Vãlenii de
Munte.  Din dorinþa de a le
acorda un stimulent celor care
doresc sã-ºi achite cu antici-
paþie impozitele locale,
Primãria ºi Consiliului Local
Vãlenii de Munte acordã ºi în
acest an, o reducere de 10%
la impozitele locale.

Bonificaþia de 10% se acordã 
pentru plata integralã a impozi-
tului pentru tot anul în curs,
pânã la data de 31 martie. 

Este o decizie menitã a veni
în sprijinul celor care au veni-
turi reduse ºi pentru care orice
economie conteazã. 

De asemenea, are drept scop
stimularea contribuabililor de
pe raza oraºului sã-ºi achite la
timp taxele ºi impozitele locale. 

Primãria mizeazã pe o bunã
colectarea a taxelor ºi
impozitelor locale, ºtiut fiind
faptul cã oamenii sunt, în mare
mãsurã, buni contribuabili,
conºtienþi cã realizarea progra-
mului de investiþii, de mo-
dernizare a localitãþii depinde
de veniturile care se colecteazã
la bugetul local. 

Recent a fost aprobat
bugetul local al oraºului
Vãlenii de Munte,
incluzând ºi lista
investiþiilor programate
a se realiza în cursul
anului 2018 în oraºul de
pe Valea Teleajenului. 

ªedinþa Consiliului Local
în care s-a aprobat proiectul
de buget propus de cãtre pri-
marul Florin Constantin a fost
precedatã de o dezbatere
publicã în care toþi cei intere-
saþi - inclusiv cetãþenii urbei -
au avut posibilitatea de a veni
cu propuneri, modificãri ºi
completãri.

Vorbim despre un buget
bun prin care continuã pro-
gramul de dezvoltare ºi mo-
dernizare a urbei, un buget
prin care continuã proiectele
demarate în cursul anului tre-
cut dar încep ºi noi investiþii. 

Florin Constantin, 
primarul oraºului
Vãlenii de Munte:

“Am alocat fonduri atât
pentru continuarea proiec-
telor demarate în anii anteri-
ori cât ºi pentru noi lucrãri.
Vom continua, anul acesta,
programul de modernizare a
oraºului Vãlenii de Munte,
astfel încât toþi cetãþenii,
indiferent de cartierul în care
locuiesc, sã beneficieze de
acces la reþele de utilitãþi -
apã, canalizare, de drumuri
asfaltate, de ºcoli ºi grãdiniþe
moderne ºi bine dotate, de
unitãþi medicale care sã ofere
servicii de calitate. În paralel
cu investiþiile în infrastruc-
tura de drumuri ºi utilitãþi,
am alocat fonduri pentru
susþinerea învãþãmântului, a
culturii ºi cultelor”.

LISTA PRINCIPALELOR
INVESTIÞII CARE VOR FI
REALIZATE ÎN ORAªUL
VÃLENII DE MUNTE ÎN
CURSUL ANULUI 2018:

 Continuarea lucrãrilor
de transformare a fostului
atelier al Colegiului Naþional
“Nicolae Iorga” într-un nou
corp de ºcoalã;

Obþinerea Mãrcii înre-
gistrate “Þuica de Vãleni”;

Execuþie Bazã sportivã
în zona Sãlii de Sport
“Stelian Manolescu”;

Proiect de consolidare,
reabilitare ºi modernizare
gard ºi zid de sprijin ªcoala
de Misionare; 

Expertizare ºi
proiectare în vederea reabi-
litãrii Muzeului de ªtiinþele
Naturii (fostul cinematograf);

Proiect amenajare
terasã la Sala de Sport
“Stelian Manolescu”;

Proiect reabilitare
ªcoala de Misionare;

Proiect amenajare
locuri de joacã pentru copii
în parcurile din oraº;

Modernizarea ilumina-
tului public pe bulevardul

Nicolae Iorga ºi strada ªtefan
cel Mare;

Extindere reþele gaze
naturale pe strãzile Miriºtei,
Mioriþei, Zorelelor,
Eeaubonne, cartier Valea
Gardului;

Reabilitarea reþelelor
de apã potabilã cartier
Tabaci, etapa a II-a;

Înlocuire reþea apã
potabilã str. Pictor
Grigorescu;

Montare hidranþi
incendiu pe raza oraºului;

Modernizare iluminat
public bd. Nicolae Iorga,
etapa a II-a (cabluri subte-
rane, stâlpi ornamentali,
semaforizare);

Anvelopare blocuri în
Vãlenii de Munte;

Plan Urbanistic General
în Vãlenii de Munte;

Proiect RTL Blocuri
ANL, nr.158-160;

Proiect reabilitare
reþele apã  - revizuire proiect
etapa a III-a;

Canalizare menajerã
str. Ec.Varga, Avram Iancu,
Aleea Lacului;

Extindere reþea
canalizare în oraº: fdt.
Tineretului, Luceafãrului ºi
alte strãzi;

Extindere canalizare
bd. Nicolae Iorga;

Proiect ºi S.F.
canalizare menajerã
Rizãneºti, Valea Gardului;

Reparaþii capitale strãzi
în oraºul Vãlenii de Munte;

Continuarea amenajãrii
intrãrii dinspre nord în oraº;

Amenajare rigole pe
str. Valea Gardului;

Pod peste pârâul
Tarsica;

Punþi pietonale peste
calea feratã strãzile
B.St.Delavrancea ºi Gh.Lazãr;

Punte pietonalã str.
George Enescu;

Amenajare str.Ec.

Varga, inclusiv rigole;

Reparaþii capitale 

trotuare în localitate;

Semaforizare zona

Gãrii ºi bulevardul Nicolae

Iorga;
Proiect modernizare

trotuare bd. “N.Iorga”,
intrare dinspre sud în oraº,
pe partea stângã;

Proiect supraveghere
video stradalã;

Extinderea ªcolii “Gh.
Pãnculescu” cu un nou corp
de clãdire, P+1;

Lucrãri în vederea
obþinerii autorizaþiei ISU la
Gr. ªcolar “R. Constan-
tinescu”;

Recompartimentare
ªcoala Valea Gardului;

Amenajare teren sport
adiacent ªcolii “Gh. Pãncu-
lescu”;

Extindere clãdire
Pediatrie la Spitalul Orãºe-
nesc Vãlenii de Munte;

Dotãri pentru cabi-
netele medicale. 

Investiþiile anului 2018 
la Vãlenii de Munte
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Asociaþia D.O.N.A în
parteneriat cu Centrul de
Transfuzii Sanguine Plo-
ieºti, Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte, Pri-
mãria oraºului Vãlenii de

Munte alãturi de elevii
voluntari din clasa a XI-a
A din cadrul Colegiului
Naþional “Nicolae Iorga”
Vãlenii de Munte, au
organizat încã o acþiune

de donare de sânge 
în cadrul proiectului con-
tinuu “PICÃTURA DE
VIAÞÃ” în data de 03 fe-
bruarie 2018, între orele
8.00 - 12.00 la CENTRUL
CULTURAL VÃLENII DE
MUNTE. 

Florin CONSTANTIN,

primarul oraºului

Vãlenii de Munte: 

“La aceastã nouã acþi-
une de donare de sânge
în cadrul campaniei

“Picãtura de viaþã” au
fost prezente 194 de per-
soane, care au donat 87
de litri de sânge, semn cã
vãlenarii sunt oameni cu
suflet, cãrora le pasã de
semenii lor aflaþi în sufe-
rinþã ºi care au nevoie
urgentã de sânge. Mul-
þumesc donatorilor, mul-
þumesc organizatorilor ºi
tuturor voluntarilor care
s-au implicat în aceastã
campanie!”

O nouã acþiune reuºitã de donare de sânge

Vãlenarii au demonstrat, 
încã o datã, cã le pasã de semenii
lor aflaþi în suferinþã 

Sâmbãtã, 03.03.2017  se va da
startul noului sezon fotbalistic cu
primul joc oficial din actuala sta-
giune ce va conta pentru etapa a 
6-a a Cupei României sezonul
2017-2018, unde echipa de fotbal
CSO „Teleajenul” Vãlenii De
Munte va disputa meciul împotri-
va celor de la Voinþa Vãrbilãu pe
terenul din Livadea. Echipa
noastrã întãritã cu doi juniori de

valoare de la Petrolul Ploieºti ºi
FC Snagov, a susþinut o serie de
jocuri de  verificare pe terenul
sintetic de la Ploieºti Vest, unde
jucãtorii s-au pregãtit cât mai
bine pentru returul campionatu-
lui care va începe oficial pe data
de 10.03.2018 când vom întâlni în
prima etapã a returului, pe teren
propriu, pe marea rivalã din
Mãneciu.

PORTARI:
ªerban George, 

Cojocaru Ionel

FUNDAªI:
Savu Miodrag,  Savu Flavius,

Micu Mihai, Stanciu Mihai,

ªtefan Alexandru, 
Neculae Cosmin

MIJLOCAªI:
Cernea Liviu,  Rãdulescu
ªtefan,  Beznea Catrinel,
Oprea George,  Oprea Ionuþ,
Neacºu Adrian,  Costache
Silviu,  Penescu Dragoº

ATACANÞI:
Cruceru Lucian,  
Tãnase Ionuþ

Lotul echipei de fotbal CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte

28.01.2018 ora 11.00 — Teren Sintetic Parc Municipal Vest        

CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte - AS Starchiojd 8-2(2-0)

04.02.2018 ora 11.00 — Teren Sintetic Parc Municipal Vest    

CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte - CSC Berceni 7-0 (3-0)

08.02.2018 ora 19.00 — Teren Sintetic Parc Municipal Vest    

CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte – FC Academica Clinceni

3-0 (1-0)

11.02.2018 ora 11.00 — Teren Sintetic Parc Municipal Vest        

CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte - Unirea Urlaþi 7-3(4-1)

18.02.2018 ora 11.00 — Teren Sintetic Parc Municipal Vest        

CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte - AS Strejnic 3-3(0-1)

Program meciuri amicale perioada de iarnã

CSO “TELEAJENUL” VÃLENII DE MUNTE  NEÎNVINSÃ ÎN JOCURILE DE PREGÃTIRE
PENTRU RETURUL CAMPIONATULUI LIGII „A” PRAHOVA


