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Teren de minifotbal

în aer liber, lângã 

Sala de Sport

Au fost montate garduri de pro-
tecþie la toate unitãþile de învãþãmânt
din oraºul Vãlenii de Munte, licee,
ºcoli ºi grãdiniþe. Gardurile metalice,
care separã trotuarele de carosabil pe
toatã deschiderea exterioarã a unitãþii,
precum ºi, acolo unde se poate, pe
traseul în continuare al elevilor sau
preºcolarilor, au rolul de a proteja
copiii, care ar putea pãtrunde pe caro-
sabil. Totodatã, se evitã parcarea auto-
turismelor pe trotuarele de trecere ºi
blocarea accesului în unitate. 

Amenajarea
intrãrii de sud 
în oraº

Dupã terminarea
lucrãrilor de introdu-
cere a canalizãrii în
zonã, s-a trecut la
amenajarea intrãrii
din sudul oraºului, 
pe partea stângã de
mers. Lucrarea
cuprinde realizarea
trotuarului, montarea

de pavele ºi
borduri,
amenajarea
spaþiului verde, astfel
încât sã se integreze
în peisajul deosebit
realizat pe partea
dreaptã a drumului,
unde s-a putut acþiona
mai devreme.  

Garduri pentru protecþia

copiilor din unitãþile de

învãþãmânt
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Domnule director

Adrian Semcu, spuneþi-ne

ce cuprinde, în linii mari,

investiþia de realizare a

canalizãrii la Vãlenii de

Munte?

Contractul de Lucrãri CL
8 – Extindere reþea de cana-
lizare în oraºele Câmpina,
Bãneºti ºi Vãlenii de Munte,
Judeþul Prahova, ce a fost
atribuit iniþial, în urma unei
proceduri de licitaþie, în luna
octombrie 2013, societãþii
prahovene Cast SRL, a pre-
vãzut iniþial investiþii în infra-
structura de apã uzatã din
oraºul Vãlenii de Munte,
respectiv extinderea reþelei
de canalizare cu 28,7 km, 10
staþii de pompare apã uzatã
ºi 3,1 km de conducte de
refulare. Trebuie precizat cã
sursa de finanþare este
reprezentatã în procent de
79,69% din fonduri de coezi-
une, 12,19% de la bugetul de
stat, 1,87% din bugetul local,
iar contribuþia Hidro Pra-
hova S.A. este de 6,25%.

Ce rol are Hidro

Prahova în derularea

investiþiei de introducere

a canalizãrii, ce rol are

administraþia localã, în

speþã Primãria Vãlenii de

Munte?

Operatorul Regional Hi-
dro Prahova S.A. are rolul
de entitate contractantã,
prin intermediul cãreia se
deruleazã achiziþia ºi, ulte-
rior, investiþia. 

Aºadar, Hidro Prahova
S.A., prin Unitatea de Im-
plementare a Proiectului,
este responsabilã cu ale-
gerea unui operator eco-
nomic dintre cei care de-
pun oferte, respectând toa-
te prevederile legale în 
materia achiziþiilor publice
ºi, totodatã cu mana-
gerierea contractului de lu-
crãri prin care se des-
fãºoarã investiþia. 

În ceea ce priveºte Pri-
mãria Oraºului Vãlenii de

Munte, ca beneficiar final al
proiectului de investiþii,
rolul acesteia este de a
acorda sprijin activitãþii de-
rulate de cãtre Constructor
ºi de cãtre Hidro Prahova
S.A. - prin Unitatea de Im-
plementare a Proiectului-,
prin asigurarea amplasa-
mentelor pentru lucrãrile
ce vor fi edificate, emiterea
în termen a autorizaþiilor,
avizelor, participarea la co-
misiile de recepþie la ter-
minarea lucrãrilor º.a.m.d.

Care sunt termenele

prevãzute iniþial 

pentru realizarea

acestei investiþii?
Termenul prevãzut ini-

þial pentru realizarea aces-
tei investiþii a fost iulie 2016
(inclusiv Perioada de No-
tificare a Defecþunilor),
bineînþeles în cazul în care
fostul Constructor nu ar fi
sistat lucrãrile în anul 2015,
la un progres fizic de apro-
ximativ 66% la nivelul

întregului Contract de Lu-
crãri, respectiv aproape
92% pentru sectorul aferent
lucrãrilor din Oraºul Vã-
lenii de Munte.

De ce nu s-au

respectat aceste

termene?
În luna octombrie a anu-

lui 2015, Antreprenorul Cast
SRL a transmis o înºtiinþare
de reziliere a Contractului
de Lucrãri CL 8, pe care noi
am considerat-o nefondatã,
atenþionând totodatã Antre-
prenorul de potenþialele pe-
ricole generate de sistarea
unilateralã a lucrãrilor, în
condiþiile în care o parte
din lucrãrile executate nu
respectau condiþiile de si-
guranþã a cetãþenilor ºi
autovehiculelor, prin nea-
ducerea structurii rutiere la
starea iniþialã. 

(continuare în PAGINA 2)

Adrian Semcu, director general Hidro Prahova S.A.:

”Estimãm cã lucrãrile la canalizare 
în Vãlenii de Munte vor fi finalizate 
pânã la sfârºitul acestui an”



Vãlenii de Munte - INTERVIU

prof. Magdalena Buzea 

Liceul Tehnologic Agro-
montan „Romeo Constantines-
cu” a participat, între anii 2011-
2013, la Proiectul multilateral
COMENIUS „Imaging Europe”,
alãturi de instituþii de învã-
þãmânt din alte 7 þãri (Belgia,
Danemarca, Spania, Croaþia,
Polonia, Turcia, Grecia).
Obiectivul propus a fost acela
de a realiza un film repre-
zentativ pentru istoria, cul-
tura, sistemul de învãþãmânt,
problemele socio-economice
din fiecare þarã în parte, înce-
pând din anii ’90 ºi pânã în
contemporaneitate. Echipa 
ºcolii noastre, coordonatã în
cadrul proiectului de prof.
ing. Lavinia Lup, a obþinut

atunci premiul pentru „Cel
mai bun film”. 

În prezent, în liceul nostru
se deruleazã un nou proiect
cu fonduri europene, „DIA-
LOGIC REVOLUTION”, co-
funded by the Erasmus+ Pro-
gramme of the European
Union. Timp de 2 ani ºcolari,
începând din 2018-2019 ºi pânã
în 2019-2020, în desfãºurarea
acestuia sunt implicate 4 ºcoli:
douã din Polonia, una din
Spania ºi una din România
(Liceul Tehnologic Agro-
montan „Romeo Constan-
tinescu” din Vãlenii de
Munte - ºcoalã partenerã).

Este un proiect KA 2-
Cooperation for innovation
and the exchange of good
practices, KA229 - School

Exchange Partnerships,  ce a
rezultat din participarea la un
seminar de contact în Var-
ºovia a prof. dr. Magdalena
Buzea. Scrierea aplicaþiei a
fost fãcutã împreunã de cãtre
profesorii coordonatorii din
fiecare þarã: Joanna Kowalew-
ska, José Manuel Galán Cortés,
Monika Ró¿alska ºi Magdalena
Buzea. 

Prima activitate a proiec-
tului s-a desfãºurat între 18
ºi 23 noiembrie 2018 în
Spania. 

Gazdele noastre ne-au ofe-
rit, cu prilejul acestei vizite,
oportunitatea de a cunoaºte
oamenii ºi ªcoala din Ceclavín
(Instituto de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria Cella Vinaria
din Spania) ºi de a asista la acti-

vitãþi prin care a fost pusã în
practicã metoda de învãþare
dialogicã, promovatã de cãtre
aceastã instituþie de învã-
þãmânt. 

Din România au participat
patru cadre didactice: dir.
prof. ing. Popescu Raluca,
prof. dr. Buzea Magdalena,
prof. ec. Burduºel Dana ºi
prof. dipl. Bãlan Tatiana.

Prin schimbul de expe-
rienþã privitor la comunitãþile
de învãþare bazate pe gru-
purile interactive ºi  la învã-

þarea prin joc am învãþat
lucruri noi pe care le vom
experimenta, cu siguranþã, alã-
turi de copiii din ºcoala noas-
trã, cu  sprijinul pãrinþilor ºi al
comunitãþii locale. 

Primul grup de 8 elevi care
urmeazã sã plece în Polonia
aºteaptã cu nerãbdare so-
sirea lunii mai. Atunci vom
relata experienþele noastre, de
data aceasta când vom face cu-
noºtinþã cu elevii ºi profesorii
din nordul Poloniei.
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Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu"

deruleazã al doilea proiect cu fonduri europene 

(urmare din pagina 1)

Dupã mai multe încercãri de a identi-
fica o soluþie pe cale amiabilã de a con-
tinua lucrãrile (am propus inclusiv
varianta finalizãrii lucrãrilor de cãtre
Subantreprenorul care a executat efec-
tiv lucrãrile din oraº), în luna iunie a
anului 2016, ne-am adresat, în conformi-
tate cu prevederile clauzelor contrac-
tuale, Curþii de Arbitraj Comercial Inter-
naþional de pe lângã Camera de Comerþ
ºi Industrie a României, solicitând înde-
pãrtarea efectelor rezilierii unilaterale
de cãtre Antreprenorul Cast SRL a
Contractului de Lucrari CL 8 ºi conti-
nuarea executãrii de cãtre acesta a obli-
gaþiilor ce îi revin din Contract. Litigiul
existent între societatea noastrã ºi Cast
SRL a fost soluþionat prin sentinþa arbi-
tralã nr. 8/17.01.2017, tribunalul arbitral
respingând acþiunea iniþiatã de cãtre
Hidro Prahova S.A. Trebuie precizat cã
aceastã sentinþã arbitralã este definitivã
ºi obligatorie. Totuºi, în conformitate cu
prevederile legale, societatea Hidro
Prahova S.A. a promovat o acþiune în
anulare împotriva acestei sentinþe arbi-
trale. Curtea de Apel Bucureºti a menþi-
nut sentinþa arbitralã, iar în prezent,
soluþionarea recursului declarat de
cãtre societatea noastrã împotriva aces-
tei hotãrâri se aflã pe rolul Înaltei Curþi
de Casaþie si Justiþie, cu prim termen de
judecatã în februarie 2020.

- Poate lãsa un executant

investiþia cum ºi când vrea el?

Ce s-a întâmplat dupã

retragerea firmei?
În toate contractele de lucrãri de tip

FIDIC existã o serie de clauze ce pot fi

invocate pentru rezilierea contractului
fie de cãtre Antreprenor, fie de cãtre
Beneficiar. Aºa cum am afirmat anterior,
am susþinut permanent cã motivele
invocate de cãtre fostul Constructor au
fost nefondate ºi cã cea mai bunã soluþie
ar fi fost reîntoarcerea acestuia în ºantier
ºi a finalizãrii lucrãrilor. Din pãcate,
instanþa arbitralã a admis contrariul ºi,
astfel, a legitimat aceastã reziliere unila-
teralã a Antreprenorului.

Dupã efectuarea unei expertize
tehnice judiciare privind lucrãrile efec-
tuate de cãtre fostul Antreprenor ºi sta-
bilirii valorii acestora, am fost în mãsurã
sã elaborãm documentaþia de atribuire
pentru restul lucrãrilor rãmase de exe-
cutat, inclusiv cele din Oraºul Vãlenii de
Munte, lucrãri ce au fost scoase la lici-
taþie în luna mai 2018. Din nefericire, la
acel moment nu a fost depusã nicio ofer-
tã, motiv pentru care am încercat sã
iniþiem o procedurã simplificatã, o
negociere, tocmai pentru a reduce
termenele ºi pentru a grãbi semnarea
contractului cu un nou Constructor, în
vederea finalizãrii lucrãrilor. Din discuþi-
ile pe care le-am avut atât cu reprezen-
tanþii Agenþiei pentru Achizþii Publice,
cât ºi cu cei ai Autoritãþii de Mana-
gement din cadrul Ministerului Fon-
durilor Europene, în ciuda justificãrilor
repetate pe care le-am prezentat, pri-
vind urgenþa atribuirii lucrãrilor rãmase
de executat, aceºtia au recomandat
reluarea unei proceduri de licitaþie des-
chisã, în caz contrar existând riscul
declarãrii neeligibile a cheltuielilor ºi a
pierderii finanþãrii europene neram-
bursabile pentru lucrãrile în discuþie. 

Trebuie precizat cã, din cauza
nenumãratelor modificãri legislative
aduse în materia achiziþiilor publice,
abia la începutul lunii februarie 2019,
Agenþia pentru Achizþii Publice a accep-
tat noua documentaþie de atribuire,
moment în care am putut publica
anunþul de participare în platforma
SICAP. Vã putem informa cã pânã la data
limitã de depunere a ofertelor, un singur
ofertant a depus ofertã. În prezent,
comisia de evaluare din cadrul Societãþii
analizeazã documentele depuse în
cadrul acestei oferte ºi verificã confor-
mitatea cu prevederile documentaþiei
de atribuire. Aºadar, în mãsura în care
oferta respectivã este declaratã con-
formã, estimãm ca cel târziu în cursul
lunii mai sã putem semna contractul
ºi, implicit, sã înceapã execuþia
lucrãrilor rãmase de executat, cu pri-
oritate în Oraºul Vãlenii de Munte. 

- Anumite zone din Vãlenii de
Munte au rãmas cu lucrãrile
neîncepute sau, mai rãu, cu
lucrãrile începute ºi netermi-
nate. Ce le puteþi spune oame-
nilor din aceste cartiere care
cred cã au fost abandonaþi?
În primul rând, aºa cum am afirmat ºi

anterior, lucrãrile au fost abandonate
independent de voinþa noastrã; am
încercat chiar ºi ajungerea la o înþe-
legere cu fostul Antreprenor pentru a nu
stagna lucrãrile, însã acest lucru nu a
fost posibil, circumstanþele nefiind
unele favorabile. 

Cu aceastã ocazie, în numele soci-
etãþii Hidro Prahova S.A., ne cerem

încã o datã scuze tuturor locuitorilor
din Oraºul Vãlenii de Munte din
zonele unde lucrãrile nu sunt fina-
lizate ºi unde existã un real disconfort
creat de faptul cã Antreprenorul Cast
SRL a decis rezilierea unilateralã a con-
tractului ºi îi asigurãm cã întreprindem
toate diligenþele legale pentru a conti-
nua cu un alt Constructor ºi pentru a
finaliza, cu celeritate, lucrãrile de
investiþii rãmase de executat.

- Care este concluzia, când se

va încheia investiþia de introdu-

cere a canalizãrii în oraºul

Vãlenii de Munte ºi când va

deveni funcþionalã? 
Având în vedere restul lucrãrilor

rãmase de executat în oraºul Vãlenii de
Munte, respectiv 1,1 km reþea de
canalizare, 10 staþii de pompare apã
uzatã ºi 0,45 km conducte de refulare, în
condiþiile în care contractul se sem-
neazã pânã la sfârºitul lunii mai ºi be-
neficiind atât de sprijinul autoritãþilor
locale, cât ºi de cel al Consiliului
Judeþean Prahova, în obþinerea docu-
mentelor ce se impun a fi emise de cãtre
acestea, estimãm cã lucrãrile din
Vãlenii de Munte vor fi finalizate
pânã la sfârºitul acestui an.

Totodatã, este important de ºtiut cã,
în prezent, staþia de epurare a apelor
uzate din Vãlenii de Munte, construitã în
cadrul Contractului de Lucrãri CL 3 –
Reabilitarea ºi extinderea SEAU Vãlenii
de Munte, Mizil ºi Urlaþi, Jud. Prahova,
se aflã în procedura de recepþie la ter-
minarea lucrãrilor.

Adrian Semcu, director Hidro Prahova S.A.:

”Estimãm cã lucrãrile la canalizare în Vãlenii de Munte 

vor fi finalizate pânã la sfârºitul acestui an”
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Membrii Casei de
Ajutor Reciproc a
Pensionarilor ”Armonia”
Vãlenii de Munte s-au
întâlnit, pe 12 martie.
pentru a-ºi alege condu-
cerea ºi a susþine lucrã-
rile adunãrii generale a
reprezentanþilor, eveni-
ment care a avut loc în
ambientul deosebit al
Sãlii de spectacole a
Centrului Cultural, 
recent renovatã ºi moder-
nizatã. 

Invitat de onoare la
lucrãri a fost primarul
oraºului Vãlenii de Munte,
Florin Constantin, care a
þinut un discurs de bun
venit în deschiderea lucrã-
rilor, declarându-ºi pre-
þuirea ºi întreaga susþinere
personalã, precum ºi pe cea
a instituþiei pe care o repre-

zintã, Primãria Vãlenii de
Munte, faþã de toate acti-
vitãþile persoanelor de vârs-
ta a treia. Cu aceastã ocazie,
edilul oraºului, Florin
Constantin, a fost premiat
(foto) de preºedintele Fede-
raþiei Naþionale ”Omenia” a
Caselor de Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor din Româ-
nia, Gheorghe Chioaru, cu o
diplomã de excelenþã, în
semn de recunoaºtere ºi de
mulþumire pentru colabo-

rare ºi sprijin: ”pentru
susþinerea activitãþilor de
întrajutorare, incluziune
socialã ºi financiarã, pro-
tecþie socialã, promovare
activã a drepturilor legale
ale persoanelor vârst-
nice” . 

Lucrãrile s-au desfãºurat
conform programului, mem-
brii CARP ”Armonia” fiind
informaþi asupra activitãþii
din anul 2018 ºi prezentân-
du-li-se bugetul de venituri

ºi cheltuieli ºi programul de
lucrãri ºi investiþii pe 2019,
precum ºi alte proiecte de
viitor în cadrul organizaþiei.
În urma alegerilor, care se
fac la patru ani, au fost
realeºi în funcþia de
preºedinte CARP ”Armo-
nia” - Constantin Sãvulescu,
iar ca vicepreºedinte  -
Puºkin Nilã, în conducere
mai activând, ca director
economic, Adriana David.

Primarul Florin Constantin, premiu de excelenþã din partea

Federaþiei Naþionale ”Omenia” pentru susþinerea 

ºi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

“Facem apel cãtre populaþie! 

Opriþi igienizarea
terenurilor prin ardere!”

De la începutul lunii februarie,
pompierii din Prahova au fost solicitati
pentru localizarea ºi lichidarea mai
multor incendii de vegetaþie uscatã în
localitãþile: Vãlenii de Munte, Urlaþi,
Nucºoara, Salcia, Comarnic, Gura
Vitioarei, Corlãteºti, Boldeºti-Scãeni
(2), Gâlmeia, Chiþorani, Valea Cãlugã-
reascã, Lipãneºti (3), Breaza (2), Drã-
gãneºti, Bãrcãneºti, Buºteni, Berceni,
Mãneºti, ªotriile, Pleaºa, Ceptura, Po-
denii Noi, Vãrbilãu, Ploieºti (2) ºi
Zona A3, km 60 sens Ploieºti -
Bucureºti.

Toate au fost provocate de per-
soane care au încercat sã cureþe câm-
pul dând foc la vegetaþia uscatã fãrã sã
þinã cont de consecinþe. 

ISU Prahova revine cu un apel
cãtre toþi cetãþenii de pe raza judeþului
pentru a opri acþiunile de igienizare
a terenurilor ºi miriºtilor prin
ardere!

Pentru stingerea focarelor s-au
depus eforturi supraomeneºti, misiu-
nile fiind îngreunate de vântul pu-
ternic care a favorizat dezvoltarea ºi
propagarea flãcãrilor.

Cupa oraºului la table, la a ºasea ediþie
Ca în fiecare an,

competiþia de table
organizatã de Primãria
Vãlenii de Munte, în
luna martie, se bucurã
de mare popularitate
în rândul iubitorilor ºi
practicanþilor acestui
joc, care gãsesc un mo-
ment sã se bucure de
pasiunea comunã a lor,
dar ºi sã socializeze în
atmosfera primitoare a
Centrului Cultural. 

Dincolo de prietenii,
este ºi un concurs cu
mizã ºi premii oferite de
cel care a iniþiat cu ºase
ani în urmã aceastã com-
petiþie, primarul oraºului
Vãlenii de Munte, Florin
Constantin, care, ºi de
data aceasta, ºi-a fãcut
timp sã-i salute pe parti-
cipanþi ºi sã joace o par-
tidã demonstrativã, în
afara concursului. 

<<Mã bucur cã ºi
anul acesta tradiþia
continuã cu cea de--a
ºasea ediþie a con-
cursului de table
“Cupa celor 44 de

pahare”, organizatã de
Primãria Oraºului
Vãlenii de Munte, prin
Centrul Cultural ºi cu
implicarea Clubului
Seniorilor>>, a trans-
mis primarul Florin
Constantin.

Premianþii ediþiei 
sunt:
 Banu Dumitru -
Premiul I, 
Mateeescu Iulian -
Premiul II, 
Mateescu Cãtãlin -
Premiul III 
Bobeicã Sandu -

Menþiune.

Cu ocazia Zilei
Internaþionale a Femeii,
Consiliul Local ºi
Primãria oraºului
Vãlenii de Munte au 
oferit în dar un spectacol
inedit, aºa cum se întâm-
plã în fiecare an.

Anul acesta, pe 11 mar-
tie, la Centrul Cultural
Vãlenii de Munte, peste 600
de doamne ºi domniºoare
din oraº, precum ºi invi-
tatele acestora, au avut
parte de un spectacol de
divertisment, presãrat cu
momente muzicale. Spec-
tacolul, semnat Teatrul de
Revistã ”Constantin Tã-
nase”, Bucureºti, intitulat
”E vremea sã ne întâl-
nim!...”, i-a adus pe scena
Centrului Cultural pe

Vasile Muraru ºi Va-
lentina Fãtu, care ne-au
oferit superbe momente de
divertisment, pe solista
Daniela Tãnase ºi Baletul
Teatrului de Revistã. 

Supliciul doamnelor a
fost asigurat de invitatul
nostru special, Gabriel
Dorobanþu, care a creat o
atmosferã minunatã prin
dragostea ce o pune în
muzica sa de fiecare datã.

”Suntem bucuroºi cã
am reuºit sã pãstrãm
tradiþia de a oferi doam-
nelor ºi domniºoarelor din
Vãlenii de Munte un spec-
tacol superb, cu nume
artistice marcante în dis-
tribuþie. Titlul spectacolu-
lui, ”E vremea sã ne întâl-
nim!...”, poate nu este
întâmplãtor…

E vremea sã ne întâlnim
într-un cadru cu totul
schimbat, sigur, igienizat,
modern ºi elegant… E vre-
mea sã fim mai buni, mai
deschiºi, e vremea sã ne
întâlnim mai des, într-o
atmosferã curatã ºi cãl-
duroasã, cãldurã ce vine
din credinþa, speranþa ºi
iubirea pe care o purtãm
semenilor noºtri,” – afirmã
managerul Centrului
Cultural, Florina ENE

“E VREMEA SÃ NE ÎNTÂLNIM!…”
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Prof. Mihai ISTUDOR

Într-o lume dominatã tot
mai mult de pragmatism,
mercantilism ºi interese
meschine, când cultura îºi
face tot mai greu loc în
peisajul cotidian, un eveni-
ment cultural de realã va-
loare este cu atât mai
preþios cu cât astfel de
evenimente culturale sunt,
vorba poetului din Mãlini,
„mai rare decât florile
negre”.

În acest context, aici, la
Vãlenii de Munte, citadelã
culturalã dominatã emble-
matic de prestigiul savantu-
lui Nicolae Iorga, cu prilejul
celebrãrii Zilei Internaþio-
nale a Femeii, pe 8 Martie
a.c., la Centrul Cultural a
avut loc lansarea cãrþii „Ze-
flemeaua” a distinsului scri-
itor ºi om de culturã  vãle-
nean TUDOR BRÃTESCU,
stabilit în Franþa încã de
dinainte de 1989. Consis-
tentul roman, de peste 600
pagini, a fost prezentat în
justificaþi termeni encomi-
astici de cãtre distinºii oa-
meni de litere ºi de culturã,
prof. univ. dr. Dumitru
Borþun de la SNSPA Bu-
cureºti (moderatorul acti-
vitãþii), prof. univ. dr.
Victor Ivanovici, presti-
gios hispanist – profesor la
Universitatea „Aristotel”

din Thessaloniki (Grecia),
scriitorul Dan Botez, prof.
dr. Valentin Emil Muºat ºi
prof. Ion Bocioacã, ultimii
doi fiind nume de prestigiu
ale oraºului ºi nu numai,
deci (ºi) gazde ale acestei
lansãri de carte. 

Romanul “Zeflemeaua”,
cu un titlu doar aparent sur-
prinzãtor, publicat în 2016
la prestigioasa editurã „Hu-
manitas” din Bucureºti, a
fost analizat ºi disecat pe
toate feþele, competent, rigu-
ros ºi profesionist de distin-
sele personalitãþi menþio-
nate, considerat a fi, între
altele, ºi un roman cu ca-
racter autobiografic, parþial
genealogic. Autorul, Tudor
Brãtescu, este nepotul doc-
torului Gheorghe Brãtescu
(nãscut la Alexandria, în
1879, decedat în 1949 la
Vãlenii de Munte), de
numele cãruia se leagã,
între altele, prietenia cu
marele savant Nicolae Ior-
ga, numãrându-se printre
apropiaþii acestuia, dar ºi
iniþiativa lui, alãturi de
Nicolae Iorga ºi de alþi lideri
ai oraºului, de începere a
lucrãrilor la Spitalul din
Vãlenii de Munte, în 1938.

Autorul romanului lansat
este fiul doctorului Gheor-
ghe (Ghiþã) Brãtescu, nãs-
cut în 1922, medicul
oraºului, doctor în ºtiinþe

medicale, fiul doctorului
Gheorghe  Brãtescu.

Prof. univ. dr. Dumitru
Borþun a subliniat faptul cã
reuºita romanului stã în va-
loarea sa istorico-documen-
tarã  ºi în puterea autorului
de reconstituire a unor
epoci tensionate din viaþa
româneascã din prima ju-
mãtate de secol XX pe baza
unei documentãri minu-
þioase, în mod special a
documentelor de famile.

Prof. dr. Valentin Emil
Muºat, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, a
precizat cã romanul scris
cu abilitate narativã în
aparentã manierã tradiþio-
nalistã are un prim câºtig în
reuºita povestirii.

Proza lui Tudor Brãtescu
este bine anocoratã într-un
realism viguros ºi pitoresc,
ironicã la modul subtil,
memorabilã prin arbor-
escenþa personajelor ilus-
tre din familia Slãvescu.
Prin motivul fantastic final,
al copiilor malefici, ro-
manul este convertit cãtre
realismul magic.

Scriitorul Dan Botez a
evidenþiat în intervenþia sa
calitatea de roman mono-
grafic al scrierii lui Tudor
Bratescu, iar prof. univ. dr.
Victor Ivanovici a remarcat,
în termenii criticii arheti-
pale, cã existã un strat mitic
în care se produce o schim-
bare de perspectivã în
judecata raportului dintre
om ºi istorie.

Prof. Ion Bocioacã a
completat cu episoade
inedite arhiva documen-
tarã a cãrþii semnalând
aspecte mai puþin cunos-
cute din viaþa familiei Brã-
tescu la Vãlenii de Munte.
Autorul, în cuvântul Dom-
niei sale, oarecum emoþio-
nat, îºi exprimã sincer mul-
þumirea sufleteascã de a
trãi aceste clipe, unice, în
frumosul oraº natal, de
care îl leagã amintiri dragi
sufletului, din irepetabilii
ani ai copilãriei ºi adoles-
cenþei, nostalgia ºi iubirea
faþã de aceste locuri fiind
direct proporþionale cu tre-
cerea anilor petrecuþi în
strãinãtate. Distinsa doam-
nã prof. Elena Matei apre-
ciazã, de asemenea, va-
loarea deosebitã a romanu-
lui lansat, din multiple 
perspective, literare, stilis-
tice, de conþinut ºi limbaj,
încununând o muncã docu-
mentarã ºi literarã febrilã a
valorosului autor.

Activitatea, la care a par-
ticipat ºi doamna vicepri-
mar, prof. Liliana Mareº,
precum ºi un numeros ºi
avizat public, bun cunoscã-
tor ºi iubitor de culturã, a
reprezentat, afirmã doam-
na manager a Centrului
Cultural, prof. Florina
Ene, „un eveniment de
prestigiu pentru imaginea
culturalã a oraºului Vãlenii
de Munte, în aceastã mi-
nunatã zi a lunii lui
Mãrþiºor!”

Au început lucrãrile

pentru realizarea, în 

imediata vecinãtate a

Sãlii de Sport ”Stelian

Manolescu”, a unui

teren de minifotbal în

aer liber. 

Suprafaþa de joc efec-
tivã va fi de 800 metri
pãtraþi ºi va fi acoperitã
cu gazon sintetic de cali-
tate, care sã permitã prac-
ticarea fotbalului în
condiþii de siguranþã.

Terenul va beneficia
de împrejmuire la circa 5
metri înãlþime, iar pe
stâlpi se va monta insta-
laþie de iluminat nocturn
pentru asigurarea
desfãºurãrii activitãþilor
sportive în momentele în
care lumina naturalã nu
permite. 

Noul obiectiv va fi
administrat împreunã cu
Sala de Sport a oraºului ºi
va putea fi închiriat dori-
torilor în condiþiile sta-
bilite de Consiliul Local.

Amplasarea acestuia per-
mite celor care vor alege
sã facã sport acolo sã be-
neficieze ºi de facilitãþile
(vestiare, duºuri) Sãlii de
Sport a oraºului. Ritmul
lucrãrilor este unul susþi-
nut, pentru ca terenul sã
poatã fi dat în folosinþã în
aceastã primãvarã, a
informat Gheorghe
Rãdulescu, directorul
Sãlii de Sport ”Stelian
Manolescu” Vãlenii de
Munte.

La mulþi ani, Elena Dragomir!

Teren de minifotbal în aer liber, lângã Sala de Sport

Tort, flori, diplomã 
ºi un plic cu premii în bani

Administraþia localã condusã de cãtre
primarul Florin Constantin continuã ºi
în 2019 tradiþia de a-i sãrbãtori pe
seniorii urbei. Vorbim de persoanele care
împlinesc frumoasele vârste de 90, respectiv
100 de ani, bunici, strãbunici, pãrinþi,
cetãþeni ai urbei care, prin munca lor ºi-au
adus contribuþia la ceea ce este astãzi oraºul
Vãlenii de Munte. 

În cursul lunii martie a fost sãrbã-
toritã, doamna ELENA DRAGOMIR cu
domiciliul în Vãlenii de Munte, strada
Avram Iancu, nãscutã pe data de 5 mar-

tie 1929 ºi care a împlinit 90 de ani.

ÎN NUMELE CULTURII


