
TELEFOANE UTILE:

 Pentru apã ºi canalizare -

Hidro Prahova: 0728.880.605;

0244.281.200 (08.00 - 16.00);

TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724 299 614 -

(16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:

0786 248 365 – PISÃU ION;

 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 online
(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”.

Enache S:  “Când se mai or-
ganizeazã campionatul de
table? Era bine sã se facã
acum, pe timp de varã, când
majoritatea oamenilor sunt în
concediu ºi au timp liber. Ar fi,
cu siguranþã, un eveniment
foarte apreciat la care sigur ar

participa ºi mai mulþi.”
Stroie V: “Felicitãri pentru

iniþiativa de a organiza acþiunile
de donare de sânge. Am partici-
pat ºi o voi face de fiecare datã
atât timp cât e nevoie. La mai
mulþi participanþi data vi-
itoare!.”

VOCEA CETÃÞENILOR

de

ãleniiV Munte
“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga) NR. 109 IULIE 2018
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Concursul european 

„Tineri în Pãdurile Europei” -

prima participare prahoveanã

 Între 1 - 15 ale
lunii – la domiciliul
beneficiarilor;

 Pentru pensio-
narii avizaþi (cei care nu
sunt gãsiþi la domiciliu)

drepturile bãneºti ºi  do-
cumentul de platã se pot
ridica de la ghiºeele
poºtale, în termen de 2
zile lucrãtoare dupã ulti-
ma zi de platã a lunii
respective. 

Schimbarea calendarului 

de platã a pensiilor 

care se achitã prin poºtã
Continuã programul 
de lucrãri edilitare

Cinci zile de sãrbãtoare
la “Târgul de Sfânta

Maria Mare”

Începând cu luna iulie 2018, beneficiarii
Casei Judeþene de Pensii Prahova care  îºi
primesc  drepturile  prin  intermediul  CN
Poºta Românã îºi  vor primi pensiile astfel:

Lucrãrile de amenajare a noului
corp de sãli de clasã la 
Colegiul Naþional “Nicolae Iorga” - 
ÎN RITM SUSÞINUT

Cursurile de varã ale Universitãþii Populare 
“Nicolae Iorga”

12 AUGUST: Deschiderea

oficialã a cursurilor

Universitãþii Populare

“Nicolae Iorga”, ediþia 2018.

Evenimentul cultural va face

din oraºul Vãlenii de Munte,

capitala culturalã ºi spiri-

tualã a României în aceastã

perioadã. Academicieni,

oameni de ºtiinþã, persona-

litãþi ale vieþii culturale ºi

politice vor susþine prelegeri

în sala Centrului Cultural

Vãlenii de Munte. 

Foto: Imagine de la ediþia de

anul trecut a Universitãþii

Populare.
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Visoschi Ioan,
prof. coordonator 

În perioada martie –
iunie 2018 s-a  desfãºurat
în þara noastrã Concursul
european „Tineri în
Pãdurile Europei”, orga-
nizat de Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA, în
parteneriat cu Asociaþia
pentru Dezvoltare
Comunitarã Durabilã ALU-
TUS ºi Ministerul Educaþiei
Naþionale.

Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga” a fost
reprezentat la acest con-
curs de douã echipaje – 
la faza judeþeanã:
 ECHIPAJUL 1 –

Alexandru Andreea, Popa
Antonia ºi Soare Andreea;
 ECHIPAJUL 2 –

Cîrstinoiu Georgiana,
Coman Alexandru ºi
Dumitraºcu ªtefan. 

Echipajul 1 a obþinut
calificarea la etapa a II-a a
concursului – selecþia

naþionalã, care s-a desfã-
ºurat în data de 12 mai
2018 la sediul Direcþiei
Silvice Judeþene Prahova.

Echipajul format din
elevele Alexandru An-
dreea, Popa Antonia ºi
Soare Andreea a obþinut
calificarea la etapa naþio-
nalã a concursului, care a
avut loc în perioada 19-22
iunie, în incinta Parcului
Naþional Cãlimani – în
judeþul Suceava (zona
cuprinsã între Poiana Stam-
pei – Dorna Candrenilor –
Vatra Dornei).

Organizatorii au felicitat
echipa noastrã pentru cali-
tatea deosebitã a prezen-
tãrii culturale din prima
searã a concursului – fetele
au purtat costume popu-
lare, iar prin grija domnului
primar Florin Constantin
au fost oferite materiale re-
prezentative pentru Vãlenii
de Munte: pliante de pro-
movare a oraºului, cartea
„Împreunã, la noi acasã”

– Însemnãri  de Constan-
tin Manolache, iar adulþii
prezenþi au primit o glajã
cu licoarea simbol a pla-
iurilor noastre.

Adresez mulþumiri pen-
tru sprijin domnului primar
Florin Constantin, doamnei
Mihaela Sima (consilier al
primarului), domnului vice-
primar Popa Ion (Poseºti)
ºi domnului inginer Cos-
min Birjaru de la Direcþia
Silvicã Prahova ºi nu în
ultimul rând, conducerii
ºcolii ºi doamnelor profe-
soare Romelia Istrate
(englezã) ºi Mihaela Dra-
gomir (biologie).

Menþionez cã toþi com-
ponenþii celor douã echipa-
je sunt elevi ai clasei a X-a
D ºi cã am coordonat pre-
gãtirea lor în calitate de
coordonator de proiecte ºi
programe.

Prof. Alina Ardeleanu

În zilele de 29 iunie, respec-
tiv 9 iulie 2018, Biserica
Creºtinã Baptistã Vãlenii de
Munte, în parteneriat cu
Primãria localã ºi Centrul
Cultural Vãlenii de Munte au
desfãºurat douã activitãþi
menite sã trateze trupul ºi
sufletul locuitorilor oraºului.

O echipã de 38 medici specia-
liºti, asistente medicale ºi con-
silieri creºtini din Statele Unite
ale Americii, cãreia i s-au alãturat
20 de translatori români, a fost
prezentã la  Centrul Cultural
Vãlenii de Munte,  în ziua de 29
iunie.  Aceasta a oferit, în mod
gratuit, consultaþii medicale de
specialitate, medicamente, oche-
lari ºi consiliere creºtinã celor
care au fost prezenþi la acþiune,
150 de locuitori ai oraºului. În
ciuda vremii nefavorabile, în par-
curile de lângã Centrul Cultural,
copiii prezenþi au fost antrenaþi
în activitãþi recreative, cu scop
didactic. Dincolo de sprijinul
acordat ºi de empatia pe care a
transmis-o tuturor, Garry Bowlin,
coordonatorul echipei medicale,
a apreciat în mod deosebit fru-
museþea oraºului nostru. Este
mãgulitor ca din þara tuturor
posibilitãþilor sã se vorbeascã
lãudabil despre un orãºel din
România.

În data de 9 iulie, Grupul
muzical Continental, aflat în
turneu în Muntenia, cu ocazia
sãrbãtoririi a 20 ani de existenþã,
a susþinut un concert ºi pe scena
Centrului Cultural din localitate,
încurajând tinerii talentaþi, care
iubesc arta muzicalã, sã le
solicite ajutorul în vederea pro-
movãrii lor. Invitat  special pen-
tru a aduce încurajãri oamenilor
prezenþi, a fost prof. univ. Marius
Cruceru de la Universitatea
Emanuel Oradea, cunoscut în
rândul neoprotestanþilor din
toatã þara. Acesta ºi-a început me-
sajul prin  a felicita conducerea
localã pentru spaþiul oferit, care
transmite interesul acestora pen-

tru culturã, în comparaþie cu
numeroasele cãdiri cu scop simi-
lar, abandonate în diferite locuri
din þarã.

Biserica Creºtinã Baptistã
Vãlenii de Munte, prin pas-
torul Cezar Petre, mulþumeºte
autoritãþilor locale, respectiv
domnului primar Florin
Constantin ºi managerului
Centrului Cultural, doamna
Florina Ene, pentru sprijinul
acordat în derularea celor
douã activitãþi, la care s-au
dovedit a fi parteneri deose-
biþi.
Dumnezeu sã binecuvânteze

Vãlenii de Munte!

Parteneriat pentru sãnãtate

Concursul european „Tineri în Pãdurile Europei” -
prima participare prahoveanã

Tel./fax: 0344.119.001

Email: ziarulgazeta@yahoo.com
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Librãria Sola Scriptura
Vãlenii de Munte vã stã la
dispoziþie cu o gamã largã
de articole pentru mari ºi
mici: 
cãrþi pentru copii, 
cãrþi pentru colorat, 
cãrþi de sãnãtate, 
cãrþi pentru familie, 
cãrþi de spiritualitate,
cãrþi pentru tineri, 
motivaþionale, 
calendare, 
rechizite, jocuri, 

puzzle, 

cadouri (cãni, ceasuri,
pixuri, brelocuri, magneþi,
rame foto etc.), 
CD-uri cu muzicã, 
produse alimentare

Sano Vita.
ADRESÃ: Str. Tudor
Vladimirescu, nr. 3,
parter (lângã Parcul
Central).
Program: Luni - Joi - 

09:00 - 17:00
Vineri - 09:00 - 13:00
Sâmbãtã ºi Duminicã -
închis          

Librãria Sola Scriptura Vãlenii de Munte

Vã aºteptãm!

INFORMARE

Mãsuri pentru prevenirea 
pestei porcine africane

 Creºterea porcilor se va face numai
în adãposturi ºi spaþii îngrãdite, fãrã posi-
bilitatea de a veni în contact cu porcii
strãini de curtea dumneavoastrã, cu
porci mistreþi sau cu alþi porci domestici;
 Deoarece târgurile de animale din

România au fost închise pentru o
perioadã nedeterminatã, este interzisã
achiziþionarea de porci vii neidentificaþi
prin crotaliere ºi fãrã certificat sanitar
veterinar de sãnãtate, de la comercianþi
ambulanþi sau din locuri necunoscute;
 Nu hrãniþi porcii cu resturi ali-

mentare rezultate din bucãtãrie, indife-
rent de natura acestora, în special cele
provenite de la carnea/produsele din
carne de porc gãtite în familie;
 Nu folosiþi în hrana porcilor iarbã

sau alte plante culese de pe câmp pentru
cã ele ar fi putut sã vinã în contact cu
porcii mistreþi bolnavi;
Nu intraþi în adãpostul unde creºteþi

porcii cu încãlþãmintea ºi hainele cu care
aþi umblat pe stradã, fiind recomandatã
montarea la intrarea în adãpost a unei
tãviþe cu paie îmbibate cu soluþie slabã
de sodã causticã;
Dacã existã vânãtori în familie, care

aduc carne de mistreþ, sub nicio formã
nu daþi porcilor apa provenitã de la
spãlarea cãrnii sau resturi de carne;
Nu scoateþi scroafele sau vierii din

exploataþie în scopul montei cu animale
din alte exploataþii;
Orice modificare a stãrii de sãnã-

tate a porcilor din gospodãrie sau
depistarea unei mortalitãþi sã fie de
urgenþã anunþatã medicului veterinar din
localitate sau telefonic la DSVSA
Prahova, la telefon 0244751751 sau
0723184128;
Pânã la sosirea medicului veterinar

este interzisã circulaþia persoanelor în
zonã, miºcarea porcinelor/cadavrelor,
inclusiv a cãrnii de porc/produselor din
carne de porc rezultate din sacrificãrile
anterioare în gospodãrie;
 Orice cadavru de porc domes-

tic/mistreþ depistat pe domeniul public
va fi anunþat la DSVSA Prahova la nume-
rele de telefon menþionate anterior;
Toate porcinele suspecte de îmbol-

navire trebuie ucise ºi neutralizate, iar
proprietarii vor fi despãgubiþi de cãtre
stat, în condiþiile prevãzute de legislaþie.

Facem precizarea cã pesta porcinã
africanã nu afecteazã oamenii, neexis-
tând nici cel mai mic risc de îmbolnãvire
pentru oameni, acest virus având, însã,
impact la nivel social din punct de
vedere economic.

Director executiv DSVSA Prahova
Dr. Mihai Terecoasã
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Daniel Dimache

Una dintre cele douã medii
de 10 obþinute iniþial în judeþul
Prahova, la examenul de
Bacalaureat de anul acesta
(cãrora li s-a mai adãugat ºi o a
treia, dupã contestaþii) a fost
rezultatul unei eleve din Vã-
lenii de Munte, de la Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga”,
Miruna Georgiana Voinea
(foto). Prilej pentru semnatarul
acestor rânduri sã o invite la
emisiunea Time Alert, realizatã
la Ploieºti TV. Toþi cei care au
urmãrit emisiunea au înþeles
cã este vorba despre un copil
cu dragoste de învãþãturã, cu

uºurinþa în a învãþa, cu inte-
ligenþã, cu modestie, dar toate
astea n-ar fi putut aduce nota
maximã fãrã de perseverenþã
continuã în a se pregãti zi de zi,
pentru ºcoalã,  timp de patru
ani cât a durat liceul, precum ºi
alþi opt înainte. Miruna Voinea
a absolvit liceul cu media 9,99
obþinutã în clasele IX-XII,
având zece pe linie, cu doar o
medie de 9 într-un semestru, la
Limba Românã.

Rezultatele CN “Nicolae
Iorga” au fost foarte bune la
examenele importante din
acest an. Din 174 absolvenþi de
clasa a XII-a înscriºi la Baca-
laureat, inclusiv din seriile ate-
rioare, au reuºit sã promoveze
examenul 153. Nu mai puþin de
28 de tineri au obþinut medii
peste 9.00. Menþionãm, pe
lângã Miruna, absolvenþi de

excepþie: Andra-Roberta Bur-
duºel (media 9,58), Mãriuca-
Loredana Rizea (9,56), Maria-
Andreea Gurgu (9,51) ºi din
pãcate spaþiul tipografic nu ne
permite sã continuãm o listã
lungã de elevi merituoºi.

ªi examenul de admitere în
clasa a IX-a, a adus o medie de
10 Colegiului “Nicolae Iorga”,
obþinutã de Ioana-Alexia
Enescu, având notã maximã la
cele trei probe ºi de asemenea,
media 10 obþinutã în clasele 
V-VIII. 

Bilanþul Bacalaureatului la
Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”: din
107 absolvenþi de clasa a XII-a,
38 au luat examenul, 14 nu s-au
mai prezentat ºi 55 nu au
reuºit. David - Costin 
Teodorescu a luat cea mai
mare medie 8,33.

10 la Bacalaureat: 
V mare de la Voinþã ºi
Valoare, vine de la... Vãleni

S P O R T  F O T B A L  

CSO Telejenul Vãlenii de Munte 
ºi-a început pregãtirile

Imagine de la
primul antrenament
din aceastã varã.

Imagine de la 
primul antrenament
din aceastã varã.

Echipa de fotbal a oraºului,
CSO Teleajenul Vãlenii de
Munte ºi-a început pregãtirile
pentru sezonul 2018-2019 al
Ligii A Prahova. Dupã un sezon
încheiat pe locul 5, în “obiec-
tiv”, echipa oraºului porneºte
la drum cu un antrenor nou,
Bobi Codreanu, ºi cu un lot cu
multe noutãþi. Conducerea
grupãrii din Vãleni se aflã în
discuþii cu câþiva jucãtori doriþi
la echipã pentru stagiunea
care urmeazã.

“Am început antrena-
mentele cu un lot restrâns
de jucãtori, cei care vor

forma nucleul echipei ºi
vom adãuga fotbaliºti noi,
valoroºi, acum aflându-ne în
perioada de transferuri.
Avem ambiþii mari, mai ales
cã la anul Primãria inten-
þioneazã sã investeascã într-
un proiect de stadion nou”,
ne-a declarat Gheorghe
Rãdulescu, preºedintele
clubului.

CSO Teleajenul disputã în
perioada de pregãtire o serie
de amicale, primele dintre
acestea cu trupele din
Starchiojd, Strejnic, Moreni. 

De la 1 iulie,
Bani mai

mulþi pentru

240.000 

de pensionari 

prahoveni

Începând cu data de 1 iulie

2018, valoarea punctului de

pensie a crescut cu 10 la sutã,

respectiv  de la 1.000 de lei la

1.100 de lei, potrivit hotãrârii

guvernului. 

Din datele Casei Judeþene

de Pensii Prahova rezultã cã

vor beneficia de bani mai

mulþi 240.212  pensionari,

acesta fiind numãrul de per-

soane vârstnice  aflate în evi-

denþa instituþiei la sfârºitul

lunii aprilie 2018. 

Demn de reþinut este ºi fap-

tul cã, tot de la data de 1 iulie

2018, creºte ºi valoarea pen-

siei minime garantate în platã,

respectiv de la 520 de lei la

640 de lei. 

Va creºte ºi cuantumul in-

demnizaþiei de însoþitor care

se plãteºte pensionarilor de

invaliditate încadraþi în gradul

1 de invaliditate, respectiv de

la 800 de lei la 880 de lei.  

Continuã programul de lucrãri edilitare
Strada Ecaterina Varga a fost amenajatã ºi i s-a lãrgit carosabilul pentru 

a prelua o parte din traficul rutier ce tranziteazã oraºul de la sud la nord, precum ºi
cu scopul de a asigura condiþii bune de acces ºi parcare pentru cimitirul oraºului.

Continuã lucrãrile 
pe strada Pictor
Grigorescu cu 
amenajarea 
trotuarelor.

A fost asfaltatã 
ºi lãrgitã artera
rutierã str. Grigore
Alexandrescu, cu
realizarea de
canale de scurgere
pentru apa pluvialã.
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DUMINICÃ, 12 august

Centrul Cultural 

Vãlenii de Munte 

Ora 10.00
Festivitatea Oficialã de
deschidere a Cursurilor de Varã
ale Universitãþii Populare
”Nicolae Iorga” de la Vãlenii
de Munte, ediþia a LXV-a

Depunere de flori la
Monumentul savantului, pe 
ritmurile Fanfarei „Prahova”
Prezentarea alegoricã a
Declaraþiei de Unire a Basarabiei
cu România
Ceremonie militarã

Ora 12.00
Alocuþiuni în deschidere: 

Florin Constantin, Primarul
Oraºului Vãlenii de Munte

Bogdan Andrei Toader,
Preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova

Ioana Mãdãlina Lupea,
Prefectul Judeþului Prahova

acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române 

George Ivaºcu, Ministrul
Culturii ºi Identiãþii Naþionale

acad. Rãzvan Theodorescu

acad. Valeriu Matei

 Cãlin Popescu Tãriceanu,
Preºedintele Senatului României

Teodor Meleºcanu, Ministrul
Afacerilor Externe 

Mihai-Viorel Fifor, Ministrul
Apãrãrii Naþionale

 Ioan Vulpescu, senator, fost
ministru al Culturii
Conferinþã: Unirea Basarabiei
cu þara. Prezintã:  acad. Valeriu 
Matei
Conferinþã: Nicolae Titulescu –
Politica externã a României
Prezintã: prof. univ. 
Adrian Nãstase

Prelegere: 1 Decembrie în isto-
ria românilor. Finalizarea 
procesului de Unificare a
României. Prezintã: acad. Ioan-
Aurel Pop, Preºedintele 
Academiei Române
Biserica Sf. Nicolae Tabaci 
din Vãlenii de Munte
Ora 19.00. Slujbã de pomenire
a eroilor cãzuþi pentru 
realizarea Marii Uniri

LUNI, 13 august
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte

Ora 09.00
Prelegere: Limba latinã, prima
instituþie a Europei – Proiect
de diplomaþie culturalã
Prezintã:  Ambasador Radu 
Boroianu, fost preºedinte al 
Institutului Cultural Român
Ora 09.30
Prelegere: Realitatea
româneascã din stânga ºi
dreapta Nistrului, de la
Alexandru cel Bun la 1812
Prezintã:   Col. prof. dr. 
Mircea Dogaru
Ora 10.00. Masã rotundã:
Basarabia noastrã – între isto-
rie ºi speranþã
Participã: Gen. Constantin 
Degeratu, Gen. Mircea Chelaru
Col. Mircea Dogaru. Moderator:
prof. dr. Petriºor Peiu 
Ora 12.30. Lansarea volumului
Basarabia noastrã –  Nicolae
Iorga. Realizat de: dr. Georgeta
Filitti 
Ora 15.00. Vizitã la Nucºoara
Evocare: Eufrosin Poteca

Prezintã: senator Ion Vulpescu
- Slujbã de pomenire a eroilor,
þinutã în Biserica ctitoritã de
Eufrosin Poteca
- Manifestare artisticã oferitã de
Ansamblurile folclorice din
Poseºti ºi Drajna

MARÞI, 14 august

Ora 10.00 - Vizitarea Muzeului
Peleº din Siania
Ora 11.00 - Castelul Peleº - 
Sala de concerte 
Masã rotundã: 27 martie 1918 -
O zi pentru istorie
Participã:  Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române
Acad. Valeriu Matei, Ambasador
Radu Boroianu, Prof. dr.Georgeta
Filitti, Dr. Sergiu Iosipescu
Ora 12.30. Castelul Peleº - Sala
de concerte. Spectacol de mu-
zicã ºi poezie Þara mea de glo-
rii, þara mea de dor. Regie:
Nicolae Jelescu. Scenariu:
Acad. Valeriu Matei
Centrul Cultural al Oraºului
Vãlenii de Munte
Ora 17.00. Prezentare film de
arhivã – Marele Rãzboi în jur-
nale cinematografice
Realizatori: Raluca ºi Sergiu
Iosipescu, Institutul Naþional al
Patrimoniului
Ora 17.30. Masã rotundã:
Nicolae Iorga ºi problema
Unirii în cadrul Cursurilor de
Varã ale Universitãþii Populare
Nicolae Iorga
Participã: Prof. dr. Georgeta
Filitti,  Prof. univ. Petre Þurlea
Prof. Ion Bocioacã 
Ora 19.00. Slujba de Sfântã
Maria la Biserica Mãnãstirea

MIERCURI, 15 august

Ora 10.00. Sãrbãtoarea 
de Stãmãria Mare:
Parada portului popular pe
traseul Garã – Centru de Culturã
Vizitarea Târgului Tradiþional
de Stãmãria Marie
Ora 16.00 – Muzeul Nicolae
Iorga din Vãlenii de Munte
Vernisarea expoziþiei Voievozi
ºi domnitori români –
Precursori ai Marii Uniri,

expoziþie realizatã de ICR
Chiºinãu. Prezintã: 
prof. Constantin Stere
Ora 16.30 – Muzeul Nicolae
Iorga din Vãlenii de Munte
Masã rotundã: 
Spaþiul cultural românesc
Participã: Prof. univ. Corneliu
Bucur, Prof. dr. Doina Iºfanoni, 
Prof. Univ. Ioan Scurtu, Prof.
univ. Corneliu Mihail Lungu
Ora 18.30. Prelegere:
Pagini de referinþã ale marilor
compozitori români dedicate
Marii Uniri, în perioada inter-
belicã. Prezintã:  dr. Alexandru
Bãdulescu

JOI, 16 august
Centrul Cultural Vãlenii 
de Munte

Ora 09.00. Vernisarea expoziþiei
România Centenar, realizatã de
ICR Chiºinãu. Prezintã: prof.
Constantin Stere
Ora 10.00. Vernisarea expo-
ziþiei Fãuritorii Unirii
Prezintã: Prof. univ. Corneliu
Mihail Lungu
Ora 10.30. Masã rotundã:
Sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial ºi Unirea românilor
Participã:   Prof. univ. Ioan
Scurtu, Prof. univ. Ion Constantin
Prof. univ. Petre Þurlea
Prof. univ. Corneliu Mihail Lungu
Sala marea Unire a Palatului
Culturii din Ploieºti
Ora 16.00. Vernisarea 
expoziþiei de picturã Dar din
Basarabia. Participã:  Iurie
Matei, Radu Negru, Victor Frimu,
Florina Breazu, Inga Edu
Ora 17.00. Conferinþã:
Titlu rezervat. Prezintã:  acad.
Eugen Simion
Ora 18.00. Concert oferit de
Corala „Ioan Cristu

Danielescu” a Centrului

Judeþean de Culturã Prahova

Dirijor: prof. univ. dr. Valentin

Gruescu

VINERI, 17 august

Centrul Cultural Vãlenii 

de Munte

Ora 09.00. Expoziþia Biserici
româneºti restaurate
Realizator: Uniunea
Restauratorilor din România
Ora 9.30. Conferinþã:

Învãþãmântul românesc, 

la 100 de ani dupã Unire

Prezintã: prof. univ. Ecaterina

Andronescu

Ora 10.00. Conferinþã:

Centenarul energeticii

româneºti 1918-2018

Prezintã:  prof. ing. dr. Victor

Vaida 

Ora 10.30. Prelegere: George

Coºbuc, un altfel de Centenar

Prezintã: Nicolae Baciuþ
Ora 11.00. Masã rotundã:
Rolul cultelor religioase în
realizarea României Mari
Participã: reprezentanþi ai bise-
ricii ortodoxe, bisericii greco-
catolice, bisericii catolice, comu-
nitãþii musulmane ºi ai comu-
nitãþii mozaice

Ora 12.00. Festivitatea de
închidere a Cursurilor de Varã
ale Universitãþii Populare
”Nicolae Iorga” de la Vãlenii
de Munte

Ora 13.00. Concert susþinut de

Cenaclul Lumina Linã din Sibiu

NOTÃ:

În program pot interveni mici

modificãri de ultimã orã.

PROIECT  PROGRAM 

Cursurile de varã ale Universitãþii Populare Nicolae Iorga
12-17 august

2018

Cinci zile de sãrbãtoare 
la “Târgul de 

Sfânta Maria Mare”
Anul acesta, eveni-

mentul se va desfãºura
pentru prima datã pe o
perioadã de 5 zile de
distracþie ºi voie bunã
pentru vãlenari ºi invi-
taþii din alte zone.  

Momente de mare
interes sunt concertele
susþinute de artiºti
români consacraþi -

vedete de muzicã popu-
larã ºi formaþii judeþene,
precum ºi parada portu-
lui popular care se va se
va desfãºura pe data de 
15 august, ora 10:00, pe
traseul Garã - Piaþã, cea
din urmã locaþie fiind
locul de desfãºurare al
activitãþilor organizate cu
prilejul prãznuirii acestei
sãrbãtori creºtine.

În perioada 11 – 15 august
2018, la Vãlenii de Munte se va
organiza ”Târgul de Sfânta
Maria Mare”, care va include
spectacole de muzicã popularã
aducând în scenã artiºti con-
sacraþi ºi ansambluri folclorice
din Prahova, o paradã a cos-
tumelor populare prahovene,
precum ºi un târg de produse
alimentare ºi artizanale cu spe-
cific local. 

foto
arhivã

www. valeniidemunte.com.ro 

Vizitând pagina www. valenii-
demunte.com.ro, siteul oficial al
administraþiei locale a oraºului
Vãlenii de Munte vã puteþi pune
la curent cu toate noutãþile legate
de activitatea Primãriei ºi a
Consiliului Local Vãlenii de
Munte, anunþuri, buget, puteþi
afla informaþii legate de
Urbanism, Starea civilã, Taxe ºi
Impozite, etc... În plus, puteþi
consulta hotãrârile luate de cãtre
Consiliul Local Vãlenii de Munte.

Toate informaþiile de care aveþi
nevoie, la un click distanþã


