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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

11-16 august 2019

Cursurile de Varã ale Universitãþii
Populare “Nicolae Iorga”
Primarul Florin Constantin
ureazã LA MULÞI ANI
cu sãnãtate, bucurii ºi împliniri
tuturor locuitorilor oraºului
Vãlenii de Munte care poartã
numele Sfintei Maria

Probele din sesiunea
de toamnã a
Bacalaureatului 2019
între 21 august ºi
3 septembrie PAGINA 4

DUMINICÃ, 11 AUGUST 2019 Deschiderea oficialã a cursurilor
Universitãþii Populare “Nicolae
Iorga”.
Evenimentul cultural va face din
oraºul Vãlenii de Munte, preþ de o sãptãmânã, capitala culturalã ºi spiritualã
a României. Academicieni, oameni de
ºtiinþã, personalitãþi ale vieþii culturale
ºi politice vor susþine prelegeri în sala
Centrului Cultural “Nicolae Iorga”.
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INVITAÞIE la Târgul de Sfânta
Maria Mare - 15 -18 august 2019

Centrul Cultural, pregãtit special
sã gãzduiascã Universitatea Popularã
“Nicolae Iorga”
Pregãtiri cu totul
speciale la Vãlenii de
Munte, pentru a
întâmpina ediþia nr.
LXVI a Cursurilor de
Varã ale Universitãþii
Populare “Nicolae
Iorga”, iniþiate de primarul Florin
Constantin.

15 august - ora 10.00
Parada portului popular
românesc în ritmuri de fanfarã
pe Bulevardul “Nicolae Iorga”
“Stãmãria Mare” - cel
mai aºteptat eveniment
al verii pe Valea Teleajenului.
“Adormirea Maicii
Domnului” este una din
cele mai mari sãrbãtori
creºtine din an, cunoscutã popular ca Sfânta

Maria Mare, prãznuitã în
fiecare an la data de
15 august.
Cu ocazia acestei sãrbãtori, în perioada 15 – 18
august 2019, la Vãlenii de
Munte se va organiza
”Târgul de Sfânta Maria
Mare”.
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Hidro Prahova
a reluat lucrãrile la
canalizare pe sectoarele
abandonate
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Programul
de asfaltãri
continuã
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Stãmãria Mare - adevãratã sãrbãtoare la Vãlenii de Munte

15-18 august, Târgul Tradiþional Sfânta Maria Mare
O tradiþie, ale cãrei începuturi
se pierd în istorie, merge mai
departe, an de an, prin grija
Primãriei ºi Consiliului Local al
oraºului Vãlenii de Munte.
Este vorba de Târgul de Sfânta Maria
Mare, organizat în perioada 15 - 18
august 2019, zile în care centrul
oraºului Vãlenii de Munte ºi platoul
pieþei centrale devin practic neîncãpãtoare.
Mii ºi mii de oameni din oraº dar ºi
de pe întreaga Vale a Teleajenului
petrec, împreunã, zile pline de dis-

tracþie ºi voie bunã la Vãlenii de
Munte.
O sãrbãtoare cu muzicã bunã, terase
pline la care doritorii pot savura produse tradiþionale la grãtar: mititei, pastramã, cârnãciori ºi alte bunãtãþi, toate
stropite cu vin sau bere rece.
Sã nu uitãm poate cel mai frumos
moment al sãrbãtorii, plin de emoþie
pentru participanþi ºi de bucurie pentru privitori: parada portului popular
românesc, atunci când tineri din toate
zonele defileazã, în ritmuri de fanfarã,
de-a lungul bulevardului Nicolae Iorga,
purtând cu mândrie straiele tradiþionale.

Program spectacol:

Parada Portului Popular
15 AUGUST - ORA 10

Centrul Cultural, pregãtit special sã gãzduiascã
Universitatea Popularã “Nicolae Iorga”
Pregãtiri cu totul speciale
la Vãlenii de Munte, pentru
a întâmpina ediþia nr. LXVI
a Cursurilor de Varã ale
Universitãþii Populare “Nicolae
Iorga”, iniþiate de primarul
Florin Constantin.
Centrul Cultural, locul principal
unde se desfãºoarã lucrãrile Universitãþii Populare, a început sã fie renovat ºi amenajat, mai întâi la interior,
sala de spectacole având parte de cea
mai spectaculoasã modernizare, dar ºi
celelalte spaþii interioare suportând
îmbunãtãþiri.
Zilele acestea, se lucreazã la exterior, proiectul cuprinzând lucrãri ce vor
înfrumuseþa ºi sistematiza clãdirea ºi
spaþiul adiacent. Activitatea se deruleazã într-un ritm accelerat, pânã la

10 echipe acþionând cu diferite sarcini,
concomitent. Sunt surprize pe care
trecãtorii le-au putut viziona, în parte,
pe mãsurã ce s-au conturat.
Una dintre surprize v-o dezvãluim:
atribuirea numelui marelui savant
Nicolae Iorga pentru Centrul Cultural,

iniþiativã a edilului oraºului, aprobatã
de Consiliul Local.
De asemenea, cursurile de varã ale
Universitãþii vor fi onorate cu prezenþa

de o serie de personalitãþi ale
României, dar ºi de o frumoasã delegaþie venitã din Republica Moldova,
din oraºul înfrãþit Cimiºlia, alcãtuitã
puþin altfel decât în mod tradiþional.

Florin Constantin, primar
Oraº Vãlenii de Munte:
<< Centrul Cultural “Nicolae
Iorga”, modernizat ºi înfrumuseþat,
dupã cum am denumit recent
lãcaºul de culturã al oraºului, cu
numele celei mai importante personalitãþi ce a trãit pe aceste
meleaguri, este un frumos cadou
pe care îl facem vãlenarilor, dar
ºi oaspeþilor Universitãþii Populare
de Varã, în acest an ºi în cei
urmãtori. Vrem ca mulþi ani de
acum încolo sã ne bucurãm cu toþii
de acest edificiu emblematic
pentru Vãlenii de Munte, lãcaº de
culturã ºi cunoaºtere. >>
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11 - 16 a u g u s t 2 019

CURSURILE DE VARÃ
ale Universitãþii Populare “Nicolae Iorga”
DUMINICÃ, 11 august

Centrul Cultural “Nicolae Iorga” - ora 10.00

FESTIVITATEA OFICIALÃ
DE DESCHIDERE
a Cursurilor de Varã ale Universitãþii
Populare ”Nicolae Iorga”
de la Vãlenii de Munte, ediþia a LXVI-a
 Depunere de flori la Monumentul savantului
 Ceremonie militarã - ora 11.00
Alocuþiuni în deschidere:
 Florin Constantin, Primarul Oraºului Vãlenii
de Munte
 Ioana Mãdãlina Lupea, Prefectul Judeþului
Prahova
Bogdan Andrei Toader, Preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova
Acad. Ioan Aurel Pop, Preºedintele Academiei
Române
Acad. Eugen Simion
 Acad. Valeriu Matei
Conferinþã: Premisele unitãþii naþionale româneºti. Prezintã: Acad. Ioan Aurel Pop
Conferinþã: Limba românã, fundamentul identitãþii naþionale. Prezintã: Acad. Eugen Simion
Conferinþã: Republica Moldova, riscuri la adresa
securitãþii. Prezintã: Excelenþa Sa, domnul Mihai
Gribincea, Ambasadorul Republicii Moldova la
Bucureºti

Vernisarea expoziþiei Dimitrie Cantemir – Hommo
universalis, realizatã de ICR Chiºinãu
Prezintã: Acad. Valeriu Matei

Ora 16.00

Recital din poezia lui Lucian Blaga “Atâtea stele
cad...”- la împlinirea unui secol de la apariþia
“Poemelor luminii”. Recitã actorul Nicolae Jelescu
ºi poetul Valeriu Matei.

LUNI, 12 august
CENTRUL CULTURAL “NICOLAE IORGA”

Ora 09.00
Prelegere: Atrocitãþile maghiare din Transilvania în
prima jumãtate a anului 1919
Prezintã: Prof. univ. Petre Þurlea

Ora 10.00
Conferinþã: În apãrarea Marii Uniri 1918-1919
Prezintã: Prof. univ. Ioan Scurtu

Ora 10.30
Masã rotundã: Rãzboiul din Ungaria
Participã: Prof. univ. Ion Giurcã, prof. univ.
Petre Þurlea, prof. univ. Sergiu Iosipescu

Ora 12.00
Prelegere: Rolul lui Ion Pelivan ºi al altor lideri ai
Miºcãrii Naþionale din Basarabia în tratativele de
recunoaºtere internaþionalã a Unirii Basarabiei cu
þara. Prezintã: Acad. Valeriu Matei

PARADA PORTULUI POPULAR

Ora 19.00

Ora 12.00

Recital muzical – poetic “Numãrãtoarea dacului
nobil” pe versurile poetului Valeriu Matei.
Participã poetul Valeriu Matei ºi actorul Nicolae
Jelescu

Deschiderea Târgului de Stãmãria Mare
Spectacol folcloric susþinut de ansambluri din
diferite localitãþi ale judeþului Muzeul “Nicolae Iorga”

MARÞI, 13 august
CENTRUL CULTURAL “NICOLAE IORGA”
România la Conferinþa Pãcii 1919

Ora 09.00

Ora 19.00

CENTRUL ORAªULUI
VÃLENII DE MUNTE
Ora 10.00

Vizitã la Drajna

Ora 18.00
Vernisarea expoziþiei Nicolae Spãtaru Milescu –
primul enciclopedist român, realizatã de ICR
Chiºinãu. Prezintã: Acad. Valeriu Matei

JOI, 15 august

Ora 12.40

Masã rotundã: Mari personalitãþi româneºti
prezente la Conferinþa Pãcii
Prezintã: Acad. Rãzvan Theodorescu, prof. dr.
Georgeta Filitti, Moderator: Prof. Constantin Stere

Ora 10.30

Ora 17.00
Prelegere: Scoarþele româneºti din Basarabia
Prezintã: muzeograf dr. Varvara Buzilã

Ora 18.30
Prelegere: Nicolae Iorga ctitor al ªcolii de Muzicã
Psalticã din Vãlenii de Munte. 90 de ani de la inaugurare (14 noiembrie 1929)
Prezintã: dr. Alexandru Bãdulescu

VINERI, 16 august
CENTRUL CULTURAL “NICOLAE IORGA”

Ora 09.00 - Prelegere: Sechelele rãzboiului

Masã rotundã: Un eveniment istoric – recunoaºterea internaþionalã a Marii Uniri
Participã: Prof. univ. dr. Cãtãlin Turliuc, cercetãtor Gheorghe Negru, cercetãtor Elena Negru

Ora 12.00

Prezintã: Prof. dr. Georgeta Filitti

Ora 10.00
Masã rotundã: Rolul armatei române ca factor stabilizator în sud-estul Europei, în anul 1919. Participã:
Gral. (r) Constantin Degeratu, Gral. (r) Mircea
Chelaru

Prelegere: Academia Românã în anul de graþie 1919
Prezintã: Acad. Rãzvan Theodorescu

Ora 11.00

MIERCURI, 14 august

Ora 11.30

Vizitã la Castelul Peleº

Ora 12.00

Conferinþã: Regina Maria la Paris
Prezintã: Prof. dr. Georgeta Filitti

Ora 15.00
Vizitã la Parcul Constantin Stere din Bucov
BISERICA MÃNÃSTIREA

Ora 18.00 – Slujba
de Stãmãria Mare

Prelegere: Tratatul minoritãþilor. Prezintã: Prof.
univ. Petre Þurlea
Premierea celei mai frumoase ºi îngrijite
gospodãrii din Vãlenii de Munte

Ora 12.00
Recital de muzicã ºi poezie susþinut de Corul bãrbãtesc ”Voievozii munþilor” din judeþul Covasna,
condus de preotul Vasile Antonie Tãmaº

Ora 12.30
Festivitatea de închidere a Cursurilor de Varã
ale Universitãþii Populare ”Nicolae Iorga” de la
Vãlenii de Munte
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Programul de asfaltãri continuã
Primãria continuã programul de asfaltãri ale
strãzilor din oraºul
Vãlenii de Munte.
Strãzile Pictor Nicolae
Tonitza ºi Unirii, din zona
de sud a localitãþii, au
intrat în modernizare, fiind
inclusiv asfaltate.
Strada Castanilor, o
arterã înfundatã, a fost, de

asemenea, amenajatã ºi
asfaltatã.
Asfaltãrile au loc ºi pe
strãzile principale, dar ºi
pe cele, sã le spunem, de o
importanþã secundarã, conform principiului cã toþi
cetãþenii au dreptul la cele
mai bune condiþii de viaþã
pe care le poate oferi
administraþia localã.

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)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Pentru serviciile de salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345
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Probele din sesiunea de
toamnã a Bacalaureatului
2019 se vor desfãºura
între 21 august ºi
3 septembrie
Probele din sesiunea de toamnã a
Bacalaureatului 2019 se vor desfãºura între 21
august ºi 3 septembrie.
Astfel, pe 21 august 2019, elevii vor susþine
proba scrisa la Limba ºi literatura românã, pe 22
august 2019 - proba scrisã la Limba ºi literatura
maternã, pe 23 august 2019 - proba obligatorie
a profilului, iar pe 26 august 2019 - proba la
alegere a profilului ºi specializãrii.
Probele orale încep pe 27 ºi 28 august
2019, când are loc evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în limba
românã, apoi pe 29 august 2019 are loc evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã, urmând ca pe 30 august
ºi 2 septembrie 2019 sã aibã loc evaluarea competenþelor digitale, iar pe 2 ºi 3 septembrie
2019, evaluarea competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþionalã.
Pe 3 septembrie 2019, pânã la ora 12,00,
este programatã afiºarea primelor rezultate
la probele scrise ºi în aceeaºi zi pot fi depuse
contestaþiile, între orele 12.00 - 16.00.
În perioada 3 - 6 septembrie 2019, contestaþiile vor fi soluþionate de cãtre profesori, iar pe 7
septembrie 2019, vor fi afiºate rezultatele finale.

Hidro Prahova a reluat lucrãrile la
canalizare pe sectoarele abandonate
Din motive mai mult
sau mai puþin obiective,
Hidro Prahova a lãsat o
parte dintre cetãþenii
oraºului Vãlenii de
Munte, vreme îndelungatã, cu strãzi deteriorate
în urma întreruperii

lucrãrilor la investiþia de
canalizare.
Dupã o luptã în
instanþã a societãþii Hidro
Prahova cu constructorul
care a câºtigat iniþial licitaþia ºi a abandonat
lucrãrile apoi, dupã

demersurile de a relua
procedura de atribuire a
restului de lucrare, noul
executant acþioneazã pe
strãzile Berevoieºti (în
foto) ºi Pictor Nicolae
Grigorescu pentru
introducerea conductei

de canalizare pe tronsonul rãmas de executat
ºi pentru realizarea
branºamentelor.
În ordinea fireascã a
etapelor, urmeazã remedierea tramei stradale ºi
asfaltarea.

