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Urez tuturor doamnelor ºi domniºoarelor
din oraºul Vãlenii de Munte ca începutul 

de primãvarã sã vã aducã 
sãnãtate, împlinire, fericire ºi iubire 

alãturi de cei dragi!

Florin Constantin,
Primar

LUNA MARTIE – 
1 Martie, Mãrþiºorul,
8 Martie, Ziua Femeii

O primãvarã frumoasã!

Aparaturã 

de ultimã 

generaþie pentru

investigaþii 

complexe pentru 

sistemul de 

sãnãtate de la

nivelul oraºului

Vãlenii de

Munte.

Primarul Florin Constantin a semnat 
contractul de finanþare a Ambulatoriului
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte

Proiectul “Dotarea ambulato-
riului de specialitate din
Vãlenii de Munte în vederea
creºterii accesibilitãþii ser-
viciilor de sãnãtate pentru
populaþie”, depus de admi-
nistraþia oraºului Vãlenii de
Munte, urmãreºte, pe de o par-
te, creºterea calitãþii actului me-
dical ºi a numãrului de bene-
ficiari de servicii medicale -

diagnostice, terapeutice, de con-
siliere, prevenþie ºi recuperare. 

Pe de altã parte, se doreºte
diminuarea timpului de aºtep-
tare pentru efectuarea investi-
gaþiilor, precum ºi a numãrului
de internãri. 

Pentru consolidarea infra-
structurii Ambulatoriului, inves-
tiþiile se ridicã la o valoare totalã
de 8.197.076,69 lei. 

Din aceastã sumã, peste 5,7
milioane de lei reprezintã alo-
carea FEDR, contribuþia din
bugetul de stat este de aproape
2,3 milioane de lei, în timp ce
beneficiarul asigurã o cofi-
nanþare de aproximativ 164 de
mii de lei. 

Proiectul are o perioadã de
implementare de 5 luni de la data
semnãrii contractului.

Continuare în PAGINA 3

FELICITÃRI! Vãlenarii ºi-au
donat, din nou, sângele pentru

oamenii aflaþi în suferinþã

PAGINA 2

A intrat în vigoare o
nouã lege privind inter-
venþia Poliþiei, care institu-
ie reguli clare referitoare
la procedurile de legiti-
mare, control corporal, al
bagajelor sau al vehiculu-
lui.

Din noua lege a 
intervenþiei Poliþiei:
 dreptul poliþistului sã

solicite persoanei care face
obiectul legitimãrii sã þinã
mâinile la vedere ºi, dupã
caz, sã renunþe temporar la
mijloacele ce pot fi folosite
pentru un atac armat.

Poliþistul are dreptul
sã conducã o persoanã la
sediul poliþiei atunci
când: 
 nu s-a putut stabili (pe

loc) identitatea acesteia, ori
existã motive verosimile
pentru a bãnui cã identi-
tatea declaratã nu este realã
sau documentele prezentate
nu sunt veridice; 
 din cauza comporta-

mentului, locului, momen-
tului, circumstanþelor, ori
bunurilor aflate asupra sa,
care genereazã bãnuiala cã
cel în cauzã pregãteºte sau a
comis o faptã ilegalã. 

Noua lege le oferã poli-
þiºtilor dreptul de a pã-
trunde, în orice mod, 
într-o locuinþã sau orice
spaþiu deþinut de o persoanã
fizicã sau juridicã, fãrã con-
simþãmântul acesteia sau al
reprezentatului legal, pentru
a salva viaþa sau integritatea
corporalã a unei persoane,
dacã existã indicii cã în acel
spaþiu este o persoanã aflatã
în pericol. 

INFO: Noua lege privind intervenþia Poliþiei Liceul Tehnologic
Agromontan 
“Romeo Constantinescu”,
gazdã în Programul
“Erasmus” pentru partenerii
din Polonia ºi Spania PAGINA 2
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FELICITÃRI! Vãlenarii ºi-au donat, din nou, 
sângele pentru oamenii aflaþi în suferinþã

Sâmbãtã, 15 februarie, a avut loc
la Centrul Cultural ”Nicolae Iorga”
o nouã campanie de donare de
sânge la care vãlenarii, oameni cu
suflet frumos ºi dragoste pentru
aproapele lor, au rãspuns, ca de
obicei, în numãr mare. 

Acþiunea a fost organizatã, în
parteneriat, de Asociatia D.O.N.A,
Centrul de Transfuzii Sanguine
Ploieºti, Spitalul Orãºenesc Vãlenii de
Munte ºi Primãria Oraºului Vãlenii de
Munte.

“Vã mulþumesc tuturor pentru
implicarea într-o nouã campanie de
donare de sânge, unde au fost
prezente 193 de persoane, care au
donat aproximativ 75 de litri de
sânge”, a transmis primarul Florin
Constantin, care a susþinut personal
activitatea de donare de sânge.

Elevii clasei IX A din Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga” s-au implicat
în buna desfãºurare a acþiunii, coordo-
naþi de cãtre doamna profesor  - diri-
ginte Grunbaum Ileana, care este ºi
membru fondator al Asociaþiei D.O.N.A.

Echipa de la Centrul de Trans-
fuzii Sanguine Ploieºti s-a comportat
ºi de data aceasta cu profesionalism ºi
dãruire.

“Mulþumim Domnului Primar Florin
Constantin, pentru susþinere! Mul-
þumim fraþilor Voicilaº ºi doamnei
Cristina Pavel pentru ajutor! Mulþu-
mim Tymbark Maspex Romania SRL
pentru dulciurile oferite! Mulþumim
personalului Centrului Cultural pentru
gãzduirea evenimentului! Minunile se
pot face doar când ne pasã de de
ceilalþi!”, a declarat, într-un comunicat

de presã, doamna Frîncu Elena,
preºedinta Asociaþiei D.O.N.A -
Dãruim Oamenilor Necondiþionat
Ajutor.

Prof. dr. Buzea Magdalena, 
Prof. Tronaru Cristina 

În Liceul Tehnologic Agromontan
„Romeo Constantinescu”, Proiectul
Erasmus + „Dialogic Revolution”
este deja în cel de-al doilea an de
implementare. 

În luna octombrie 2019 am fost gazde
pentru partenerii din Polonia ºi Spania.
Prin intermediul proiectului, copiii au
învãþat sã se comporte ca niºte ade-
vãraþi ghizi, sã comunice cu elevi din
alte þãri.

Ei au interpretat roluri în mini-piese
create în jurul unora dintre legendele
pe care le-au descoperit, precum cea

care face referire la originea oraºului
nostru, Vãlenii de Munte, ºi a familiei
Berevoieºti, ce a ctitorit Biserica Sfântul
Spiridon Berevoieºti ori legenda despre
Vlad Tepeº. 

Activitatea „Vreau sã aflu mai
multe despre þara ta” a strâns laolaltã
60 de elevi ºi trei profesori (doi de
englezã ºi unul de informaticã). S-au
legat prietenii datoritã timpului petre-
cut împreunã ºi lucrului în echipe
mixte pentru a cãuta informaþii despre
România, Polonia sau Spania, care au
fost evidenþiate apoi în prezentãri
PowerPoint despre þara aleasã. 

Vizitele la Castelul Peleº din Sinaia,
la Castelul Bran, la Parlamentul
României, la Muzeul Satului ºi turul
Bucureºtiului au avut scopul de a oferi
oaspeþilor noºtri o imagine despre isto-
ria ºi cultura noastrã.

Sub îndrumarea profesorilor, elevii
români au prezentat invitaþilor reþete
tradiþionale, pe care le-au inclus într-o

carte de bucate bilingvã. Reþetele au
fost pregãtite de cãtre elevi la
Pensiunea „Vera ºi Livia”. În aceeaºi zi
au fãcut ºi o vizitã împreunã cu
musafirii lor la Centrul de Educaþie
Incluzivã, pentru a duce cadouri copi-
ilor cu nevoi speciale. Oaspeþii au vãzut
Primãria oraºului Vãlenii de Munte,
Centrul Cultural ºi au vizitat cele douã
muzee (Muzeul Nicolae Iorga ºi Muzeul
Vãii Teleajenului).

Cafeneaua pedagogicã  a reunit pro-
fesori ºi pãrinþi care au discutat despre
probleme cum ar fi diferenþa dintre
generaþii, modalitãþi de creare a moti-
vaþiei sau relaþia dintre pãrinþi ºi ºcoalã.
Între timp, elevii au participat la acti-
vitãþi sportive ºi au construit un copac
al prieteniei cu ajutorul palmelor,
folosind diferite culori.

Aceste experienþe sunt memorabile
ºi vor contribui la dezvoltarea unor
tineri capabili sã se adapteze unor tim-
puri mereu în schimbare.  

Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu”, gazdã în “Erasmus”
pentru partenerii din Polonia ºi Spania
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Pe data de 5 februarie 2020
a fost semnat contractul cu
finanþare europeanã pentru
proiectul ,,Dotarea Ambula-
toriului de Specialitate din
Vãlenii de Munte în vederea
creºterii accesibilitãþii 
serviciilor de sãnãtate pentru
populaþie”, finanþat cu aproape
1,8 milioane de euro, prin
Programul Operaþional Regional
2014-2020, cu fonduri europene. 

Cu aceastã ocazie, primarul Florin
Constantin s-a aflat la Ploieºti, pentru a
semna contractul de finanþare a
Ambulatoriului Spitalului Orãºenesc,
într-o ceremonie la care au mai partici-
pat preºedintele CJ Prahova, Bogdan
Toader, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muºat, precum ºi o parte din
echipa Primãriei Vãlenii de Munte
care a lucrat la proiect, managerul
Spitalului Orãºenesc, Marian Nicolae,
dar ºi alþi manageri ºi medici de la
instituþii de sãnãtate din judeþ,
funcþionari ai CJ Prahova, mass-media.

Vã prezentãm declaraþia 
susþinutã cu acest prilej de Florin
Constantin, edilul oraºului Vãlenii
de Munte:

“La Spitalul oraºului Vãlenii de
Munte vin anual peste 45.000 de
pacienþi. Mã bucur cã am putut obþine
finanþarea pe acest program destinat
achiziþionãrii echipamentelor mo-
derne pentru Ambulatoriul Spitalului.

O sã creascã, cu certitudine, calitatea
serviciilor în sãnãtate la nivelul
oraºului. Un milion ºi opt sute de mii
de euro este pentru noi o sumã foarte
importantã. Spitalul Vãleni, de patru
ani de zile, este în modernizare conti-
nuã. Pentru cei care nu cunosc, astãzi,
Secþia de Pediatrie, printr-un partene-
riat cu Ministerul Dezvoltãrii, suportã
o extindere, iar în luna mai vã invitãm
la inaugurare. Copiii vor beneficia ast-
fel de toate condiþiile necesare unui
act medical de calitate. 

Preºedintele Consiliului Judeþean
Prahova a fost întotdeauna ºi este alã-
turi de noi în toate proiectele ºi cred cã
ºi de acum încolo vom avea toatã
susþinerea domnului preºedinte
Bogdan Toader. 

Avem în construcþie la Vãlenii de
Munte douã blocuri ANL cu locuinþe
destinate medicilor ºi specialiºtilor din
domeniul sãnãtãþii. Sperãm sã atragem
medici buni, în continuare, la Vãlenii
de Munte, cãrora sã le creãm condiþii
ºi prin oferirea acestor spaþii locative.”

Primarul i-a dat cuvântul în cadrul
festivitãþii ºi managerului Spitalului
orãºenesc Vãlenii de Munte, Marian
NICOLAE:

“Acest proiect vine în completarea
a ceea ce s-a fãcut în ultimii ani la
Spitalul Vãlenii de Munte. În afarã de
îmbunãtãþirea spaþiului ºi confortu-
lui pentru pacienþi, a fost ºi dotarea
cu aparaturã. Acum venim cu o
aparaturã medicalã mult mai mo-
dernã, pentru investigaþii complexe.
Avem medici specialiºti buni, pregã-
tiþi pentru a putea sã lucreze cu
aceastã aparaturã, iar programul tot-
odatã deschide noi orizonturi ºi pen-
tru alþi medici care vor dori sã vinã
la Spitalul Vãlenii de Munte sã între-
geascã echipa medicalã. Aºa cum a
spus domnul primar vor fi sprijiniþi
ºi cu spaþii locative ºi sperãm sã-i
atragem medici buni în continuare.”

Blocuri ANL pentru atragerea medicilor ºi specialiºtilor 
în sãnãtate la Vãlenii de Munte

Primarul Florin Constantin a semnat contractul 
de finanþare a Ambulatoriului Spitalului Orãºenesc

Prin Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe se rea-
lizeazã în oraºul Vãlenii de
Munte unitãþi locative desti-
nate specialiºtilor din sis-
temul de sãnãtate. 

Autoritãþile sperã cã, odatã
cu realizarea acestor con-
strucþii, unitatea medicalã din
nord-estul judeþului Prahova
va deveni ºi mai atractivã pen-

tru personalul medical, în con-
textul în care aproape toate
spitalele din þarã se confruntã
de ani întregi cu deficit de per-
sonal specializat.

Sunt proiectate, pentru
Vãlenii de Munte, 2 clãdiri cu
un total de 12 apartamente,
cu douã etaje ºi mansardã,
unde medici, rezidenþi în spe-
cial ºi specialiºti din domeniul
sãnãtãþii care vor sã vinã sã

lucreze în oraºul nostru, sã

poatã fi cazaþi aici dacã nu au

altã posibilitate sã locuiascã.

Dupã ºirul de investiþii ºi de

achiziþii de echipamente mo-

derne, 

Spitalul oraºului Vãlenii
de Munte, oferã condiþii
bune, nu doar pacienþilor,
de tratament, ci ºi de lucru
personalului medical.

Sistem computer tomograf
5 ecografe pentru secþiile spitalului
Mamograf digital 2d-3d
Sistem de colonoscopie
Sistem de curãþare ºi dezinfecþie

endoscopie flexibile
Pat endoscopie
Video dermatoscop
Aparat radiologic fix
Maºinã de sigilat ºi masa pentru

controlul ºi împachetarea instrumen-
tarului
Maºinã de spãlat cu uscare ºi aer

cald
Sterilizator cu plasmã 2 uºi
EKG
Laser transcutanat vascular
Electrocauter pentru chirurgie 
vascularã
Ecograf neurologie
Cardiotacograf
Combinã cu 4 canale
Bioptron
Aparat ultrasunete fix

Aparat ultrasunete wireless
Aparat vacuumterapie
 Electrocauter pentru ORL

Vã reamintim, Primãria Vãlenii
de Munte mai deruleazã o investiþie
importantã în cadrul spitalului ºi
anume extinderea ºi modernizarea
Secþiei Pediatrie.

Ambulatoriul din Vãlenii de Munte va fi dotat 
cu aparaturã de ultimã generaþie: 

Activitatea dusã de
Primãrie ºi de primarul Florin
Constantin pentru moder-
nizarea Spitalului Vãlenii de
Munte a fost apreciatã în mod
special de preºedintele 
CJ Prahova, Bogdan Toader,
care a þinut sã remarce
investiþiile extrem de impor-
tante în sãnãtate fãcute la
nivelul oraºului Vãlenii de
Munte ºi participarea în 
calitate de cofinanþator a
Consiliului Judeþean Prahova
la multe dintre acestea.
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La mulþi ani, din partea Primãriei Vãlenii de Munte!

Tort, flori ºi câte un plic
cu bani  

Doamnele ENACHE
STELIANA, nãscutã pe data
de 16 februarie 1930 ºi doam-
na RÃDULESCU STELIANA,
nãscutã pe data de 8 februa-
rie 1930 au trãit clipe de

bucurie în momentul în care

le-au trecut pragul casei repre-

zentanþii administraþiei publice

locale care le-au demonstrat,

astfel, cã nu au fost uitate ºi cã,

din contrã, sunt apreciate aºa

cum se cuvine. 

Administraþia localã, condusã de cãtre primarul Florin Constantin, continuã tradiþia  de omagiere 
a venerabililor cetãþeni care locuiesc pe raza oraºului Vãlenii de Munte ºi sãrbãtoresc 90, respectiv 100 de ani.

ENACHE  STELIANA RÃDULESCU STELIANA 

Ca semn al sosirii primãverii,
doamnele ºi domniºoarele poartã
mãrþiºoare pe durata lunii martie 

Mãrþiºorul este purtat
întreaga lunã martie,
dupã care este prins de
ramurile  unui pom fruc-
tifer ºi trebuie sã îþi pui o
dorinþã în timp ce îl prinzi
de pom - aceasta se va
împlini ºi va aduce belºug
în case. 

Un mit povesteºte cum Soarele a coborât
pe Pãmânt în chip de fatã preafrumoasã. Dar
un zmeu a furat-o ºi a închis-o în palatul lui.
Atunci pãsãrile au încetat sã cânte, copiii au
uitat de joacã ºi veselie, ºi lumea întreagã a
cãzut în mâhnire. Vãzând ce se întâmplã
fãrã Soare, un tânãr curajos a pornit spre
palatul zmeului sã elibereze preafrumoasa
fatã. A cãutat palatul un an încheiat, iar
când l-a gãsit, a chemat zmeul la luptã
dreaptã. Tânãrul a învins creatura ºi a eli-
berat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer
ºi iarãºi a luminat întregul pãmânt. 

A venit primãvara, oamenii ºi-au recãpãtat
veselia, dar tânãrul luptãtor zãcea în palatul
zmeului dupã luptele grele pe care le avuse.
Sângele cald i s-a scurs pe zãpadã, pânã când 
l-a lãsat pe tânãr fãrã suflare. În locurile în
care zapada s-a topit, au rãsãrit ghiocei —
vestitori ai primãverii. Se zice cã de atunci
lumea cinsteºte memoria tânãrului curajos
legând cu o aþã douã flori: una albã, alta
roºie. Culoarea roºie simbolizeazã
dragostea pentru frumos ºi aminteºte de
curajul tânãrului, iar cea albã simbolizeazã
ghiocelul, prima floare a primãverii.

Pe aceastã temã, Directorul DSP,
Dan Ioniþã a atras atenþia pãrinþilor
sã evite deplasãrile în spaþii aglo-
merate, cum ar fi centrele comer-
ciale, însoþiþi de copii! 

Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii recomandã o colaborare
strânsã între cadrele didactice ºi
pãrinþi în vederea identificãrii din
timp a primelor semne de îmbol-
nãvire, precum ºi adoptarea
mãsurilor de prevenire a îmbol-
nãvirilor.

Mãsurile obligatorii ce tre-
buie luate pentru prevenirea
îmbolnãvirilor în colectivitãþile
de preºcolari ºi elevi:

 realizarea zilnicã a triajului
elevilor de cãtre personalul me-
dical din unitãþile de învãþãmânt la
începutul fiecãrui schimb;
 în cazul apariþiei de mini-

mum trei cazuri de gripã confirmate
într-o clasã de elevi/grupã de copii,
cursurile clasei/grupei respective
se vor suspenda. Focarul va fi
raportat ºi DJSP;
 în cazul absenþei timp de trei

zile, consecutiv, a peste 20% dintre
elevii unei unitãþi de învãþãmânt
din cauza gripei confirmate, cursu-
rile unitãþii de învãþãmânt se vor
suspenda;
 realizarea dezinfecþiei unitãþii

de învãþãmânt;
 pentru clasele/grupele unde

vor fi suspendate cursurile, obliga-
toriu se va realiza dezinfecþia spaþi-
ilor de învãþãmânt;

 pentru toþi copiii ºi elevii se
vor asigura toate condiþiile pentru
respectarea normelor de igienã,
mai ales în timpul pauzei de masã.
Spãlarea pe mâini ori de câte ori
este cazul (înainte ºi dupã masã,
dupã folosirea toaletei etc.)

Se vor asigura obligatoriu apã ºi
sãpun, iar cadrele didactice se vor
asigura de respectarea mãsurilor de
igienã personalã ºi colectivã; 
 amânarea, pe cât posibil, a

manifestãrilor sportive, culturale
etc., pentru a preveni aglomerarea
ºi pentru limitarea transmiterii
infecþiilor respiratorii;
 revenirea în colectivitate a

copiilor se va realiza obligatoriu cu
adeverinþã medicalã.
 spãlarea sub jet puternic

de apã a fructelor ºi legumelor,
consumul de apã doar din surse 
sigure/autorizate
 purtarea de mãºti de pro-

tecþie.

Protejaþi copiii de gripã! Este oficial, ºi în
Prahova a fost declaratã
epidemia de gripã. 

Postul Sfintelor Paºti în acest an va fi în perioada 2 martie – 18 aprilie. 
Paºtele Ortodox - Învierea Domnului se sãrbãtoreºte anul acesta în 19 aprilie

Duminicã, 23 februarie 2020,
a fost Lãsata Secului de carne
(Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi),
iar peste o sãptãmânã, duminicã, 
1 martie 2019, este Lãsata
Secului de brânzã (Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai).

Zilele în care se dã dezlegare
la peºte sunt 25 MARTIE (Buna
Vestire) ºi duminicã, 12 APRILIE
(Intrarea Domnului în Ierusalim
– Floriile).

În Postul Paºtelui nu se con-

sumã carne sau lactate. De aseme-

nea, credincioºii trebuie sã-ºi þinã

în frâu gândurile necurate ºi

poftele. Nu este bine sã faci petre-

ceri, fapte rele sau sã vorbeºti de

rãu pe cineva.

Postul Paºtelui reprezintã o

perioadã de ºase sãptãmâni de

pregãtire spiritualã pentru Sãrbã-

toarea Paºtelui.

Biserica a rânduit o serie de

rugãciuni care e bine sã fie rostite

în aceastã perioadã. Una dintre ele

îi este atribuitã Sfântului Efrem

Siriul. 

O altã rugãciune, pe care sã o

rosteºti cel puþin o datã pe zi, este

Rugãciunea inimii: “Doamne, Iisuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 

miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul, ºi

mã mântuieºte!”.


