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Mulþumim CATENA 
pentru sprijinul oferit! 

Primãria Oraºului Vãlenii de
Munte mulþumeºte firmei CATENA,
care prin FILDAS TRADING SRL,
Piteºti a fãcut o sponsorizare cu
materialele de protecþie necesare
în contextul pandemiei de CORO-
NAVIRUS (COVID-19). 

Investiþia se apropie
de final
Realizarea noii Secþii de Pediatrie

se înscrie în programul de moder-
nizare a Spitalului Orãºenesc Vãlenii
de Munte, iniþiat de primarul Florin
Constantin ºi de aducere a actului
medical în oraºul nostru ºi pe Valea
Telejenului la un standard la nivelul
acestor vremuri. Acum se observã
cel mai bine cât de important este
pentru o comunitate sã dispunã de
spitale bune, dotate cu aparaturã de
înaltã calitate ºi personal medical
dedicat ºi bine pregãtit, care sã aibã
toate condiþiile de lucru asigurate. 

Mai mult, o investiþie în Pedia-
trie, înseamnã o investiþie în copiii
noºtri, în viitorul de mâine, com-
pletând foarte bine investiþiile im-
portante fãcute, în ultimii ani, în

unitãþile de învãþãmânt: ªcoala
Gimnazialã “Ing. Gheorghe Pãncu-
lescu”, Grãdiniþa “Cei 5 Elefãnþei”,
Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”, Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga” ºi toate ce-
lelalte unitãþi de pe raza oraºului.

Aºa cum tot ce s-a fãcut în Vãlenii
de Munte, în ultimul deceniu, a avut

ca obiectiv obþinerea calitãþii ºi perfor-
manþei, noua Secþie de Pediatrie a
Spitalului Orãºenesc va fi adusã la
standarde de înaltã calitate. 

Investiþia este aproape de finalizare,
s-a intrat la lucru pe interior, la fini-
saje, reþele etc iar dotãrile ºi echiparea
sunt în curs, astfel cã, în scurtã vreme,
se doreºte chiar în vara aceasta, obiec-
tivul sã fie dat în folosinþã pentru ca
aici sã aibã loc un act medical care sã
le aducã SÃNÃTATE COPIILOR
NOªTRI!

Noua Secþie de Pediatrie 
face din Spitalul Orãºenesc 
o unitate completã ºi modernã
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La Sala de Sport “Stelian Manolescu”

Au reînceput antrenamentele de fitness
Odatã cu mãsurile 

de relaxare, din data de 
15 iunie, au reînceput antre-
namentele de fitness la Sala
de Sport “Stelian
Manolescu”, a cãrei activi-
tate a fost întreruptã în
primãvarã din cauza pan-
demiei cu noul coronavirus.

Sala, recent modernizatã ºi
echipatã la cele mai înalte stan-
darde, oferã condiþii ideale
pentru practicarea miºcãrii de
întreþinere. Activitatea este
foarte bine organizatã ºi se

desfãºoarã în condiþii de igieni-
zare ºi curãþenie desãvãrºite,
odatã cu asigurarea distanþãrii
cerutã de lege, pentru a se evita
orice fenomen nedorit. 

Activitatea are loc timp de
6 zile pe sãptãmânã, de luni,
pânã sâmbãtã, între orele
13.00 - 21.00.

Antrenamentele se desfã-
ºoarã cu programare, astfel
încât sã nu se afle concomitent
mai mult de 6 persoane în salã. 

Pânã la acest moment, s-au
fãcut 45 de abonamente, majori-
tatea pentru doamne, cãrora li 
s-a alãturat ºi un domn, care
vine la salã în tura de dimineaþã.

Rezultatele Examenului de Evaluare

Naþionalã au adus multe satisfacþii

elevilor din Vãlenii de Munte 
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Dacã expirã în perioada 

stãrii de alertã,

Acordarea indemnizaþiei
pentru creºterea 
copilului se prelungeºte
pânã la 31 decembrie
2020

În cazul în care expirã în
perioada stãrii de alertã, acordarea 
indemnizaþiei pentru creºterea
copilului se prelungeºte pânã la 31
decembrie 2020, potrivit deciziei
guvernului. 

La fel ºi stimulentul de inserþie,
pentru cei care se întorc la muncã
sau doresc sã se angajeze dupã în-
cheierea restricþiilor cauzate de pan-
demie.

Impactul asupra bugetului Minis-
terului Muncii este de circa 13 mi-
lioane de lei, pentru douã luni, în
cazul indemnizaþiei pentru creºterea
copilului, iar de acest ajutor vor be-
neficia circa 3.000 de persoane. 

În schimb, pentru stimulentul de
inserþie vor beneficia circa 5.000 de
persoane, iar cuantumul stimulentului
este de 650 de lei de persoanã, pentru
o perioadã de douã luni. 

De mãsurile menþionate vor 
beneficia doar persoanele care acti-
veazã în domenii unde continuã
restricþiile pe perioada stãrii de
alertã, se mai aratã în comunicatul
guvernului.

Cât priveºte rezultatele
obþinute de elevii noºtri,
pentru Evaluarea Naþio-
nalã vã putem prezenta
câteva repere. Bacalau-
reatul fiind în desfãºurare
la momentul scrierii aces-
tor rânduri, vã vom pre-
zenta în numãrul viitor
informaþii legate de acest
examen.

Trebuie sã precizãm cã,
anul acesta, rezultatele au
fost pãstrate secrete, no-
tele fiind fãcute publice,
însã fãrã sã se precizeze
numele elevilor. 

Fiecare elev a putut afla
doar notele obþinute de el,
pe baza unui cod personal.

Colegiul Naþional
“Nicolae Iorga” a avut la
Examenul de Evaluare
Naþionalã 30 de elevi,
prezenþi toþi la cele douã
probe, de Matematicã ºi
Limba ºi literatura ro-
mânã. Mediile obþinute au
fost cuprinse între 6,07 ºi
9,85. Zece dintre elevii
de la colegiu au obþinut
medii peste 9.00 - o fru-
moasã performanþã.

Din cei 41 de elevi care
au terminat clasa a IX-a la
Liceul Tehnologic Agro-
montan “Romeo Con-
stantinescu”, din pãcate
au absentat 9 de la Eva-
luarea Naþionalã. 

Elevii de la liceu, au
înregistrat urmãtoarele
medii, înainte de contes-
taþii: 

 7 elevi au avut medii
sub 5.00; 

 2 elevi au avut medii
între 5.00 ºi 6.00;

 6 elevi au obþinut
medii între 6.00 ºi 7.00; 

 8 elevi cu medii între
7.00 ºi 8.00; 

 7 elevi au avut medii
între 8.00 ºi 9.00; 

 2 elevi au obþinut
medii peste 9.00, cea mai
frumoasã performanþã
fiind 9.55.

ªcoala Gimnazialã “Ing.
Gheorghe Pãnculescu” a
avut la Evaluarea Naþio-

nalã, din 96 de elevi, doi
absenþi.

La aceastã ºcoalã s-a
obþinut cea mai bunã
medie la nivelul ora-
ºului - 9,90 (cu 10.00 la
matematicã).

Înainte de contestaþii,
elevii ºcolii au obþinut
rezultatele:

 5 elevi au obþinut
medii peste 9.00

 16 elevi au avut medii
între 8.00 ºi 9.00

 11 elevi au luat medii
sub 5.00.

Rezultatele Examenului de Evaluare Naþionalã
au adus multe satisfacþii elevilor 
din Vãlenii de Munte

Examenele de sfârºit
de an, de Evaluare
Naþionalã, pentru elevii
de clasa a VIII-a ºi
Bacalaureat, la clasa a
XII-a au fost organizate,
la unitãþile ºcolare din
Vãlenii de Munte, în
condiþii de protecþie ºi
siguranþã desãvârºite,
create de Primãrie ºi
conducerile ºcolare.

Pe perioada stãrii de alertã
este obligatorie folosirea
mãºtii în toate spaþiile închise
(ex: la birou, în transportul în
comun, la cumpãrãturi), dar ºi
necesarã în spaþiile deschise
unde se aflã un numãr mare
de persoane (ex: con-
certe/spectacole în aer
liber).     

Cercetãtorii au demonstrat

de ce este obligatorie

purtarea mãºtii

În urma unui studiu,
cercetãtorii americani au sta-
bilit cât de mare este riscul
de infectare în momentul în

care o persoanã in-
fectatã cu noul

corona-
virus
vorbeºte

fãrã a
purta

mascã
de pro-

tecþie. 
Studiul

recent, care
vine sã combatã

opiniile celor care susþin cã
purtarea mãºtii este inutilã,
vine de la cercetãtorii ame-
ricani care au descoperit cã
picãturile ºi particulele de

salivã  infectate cu coro-
navirus, care sunt împrãºtiate
atunci când oamenii vorbesc, 
ar putea rezista în aer mai
mult de 8 minute. 

Vorbitul tare pentru
aproximativ 60 de secunde
genereazã peste 1.000 de ast-
fel de particule umplute cu
noul coronavirus!

Acest lucru explicã gradul
mare de contagiozitate al
COVID-19!

Cât de mare este 

pericolul de infectare

Dat fiind faptul cã aceste

picãturi infectate rãmân în aer

mai bine de 8 minute, conform

studiului, este suficient ca o

persoanã sãnãtoasã sã inha-

leze particulele de SARS-CoV-2

pentru a se infecta la rândul ei!

De ce este obligatorie masca de protecþie Preoþii pot oficia 

din nou slujbele 

în interiorul bisericilor

Purtarea mãºtii 
este vitalã pentru
a împiedica
rãspândirea pe
scarã largã a
noului 
coronavirus.
PÃSTRAÞI 

DISTANÞA MINIM 
DE 2 M;

SPÃLAÞI-VÃ PE MÂINI;
NU VÃ ATINGEÞI

ochii, nasul sau gura cu
mâinile murdare. 

La slujbele în interi-
orul bisericilor, credin-
cioºii trebuie sã poarte
mascã ºi sã pastreze
distanþa. 

Trebuie sã respecte
regulille de distanþare
socialã ºi de igienã. 

Printre cele mai

importante norme se

numãrã pãstrarea dis-

tanþei de 2 metri între

credincioºi ºi obligati-

vitatea purtãrii mãºtii

medicale.
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Lucrãrile înainteazã rapid 

la podul de pe strada Petru Rareº, 

care face legãtura cu zona Doctor Davila. 

Stadiul la care a ajuns investiþia

în zilele acestea

Cartierul Valea Gardului

Trei servicii din cadrul Primãriei

Oraºului Vãlenii de Munte, cu adresabili-

tate foarte mare cãtre populaþie, au fost
mutate în ansamblul de clãdiri de pe
strada Berevoieºti (intersecþie cu 

str. Mihai Bravu), oferind un acces mai

facil ºi spaþii dedicate lucrului cu pu-

blicul.

Cele trei servicii relocate sunt:
Poliþia Localã, Serviciul de Stare
Civilã ºi Direcþia de Asistenþã Socialã.

Piaþa Oraºului
Vãlenii de Munte 
a intrat în ample
lucrãri de reconfigu-
rare ºi modernizare. 

Vor fi incluse în cor-
pul principal al pieþei
ºi boxele de vânzare
brânzã ºi alte produse
lactate, iar în urma
lucrãrilor de moder-
nizare vor fi asigurate
toate condiþiile (boxe
dotate cu apã caldã,
separate etc) unei
pieþe moderne ºi 
sigure, de care sã be-
neficieze atât clienþii,
cât ºi comercianþii. 

Lucrãrile se desfã-
ºoarã într-un ritm
susþinut, astfel încât
foarte repede noile
spaþii sã fie date în
folosinþã, a declarat
primarul oraºului,
Florin Constantin.

Trei servicii ale Primãriei 

relocate în spaþiile dedicate

de pe str. Berevoieºti

Lucrãri ample de modernizare 

la Piaþa Oraºului

Continuã lucrãrile în Cartierul Valea Gardului, pentru realizarea

de rigole stradale, pe strada Doctor Istrate, pentru preluarea 

optimã ºi dirijarea apelor pluviale, în scopul protejãrii infrastructurii

rutiere ºi prevenirii inundaþiilor.
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 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;

 Servicii salubritate: 

0722. 547.484 –  CRISTEA

GABRIELA;

 Poliþia Localã: 0752.132.454;

 Pentru gaze: 0800877778;

021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ

SUD PLOIEªTI; 

 Centrul Cultural: 0244.280.345

Administraþia Financiarã

Vãlenii de Munte - 

0244.283.006

 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte -

0244/280.339

Spitalul Orãºenesc
0244.282.525

Colegiul Naþional "NICOLAE
IORGA" -  0244.280.905

 Liceul Tehnologic
Agromontan "R.
Constantinescu" 0244.281.555

ªcoala Gimnazialã "Ing.
Gheorghe Pãnculescu"
0244.280.965

Telefoane

utile:

Invitaþie la Bibliotecã
Biblioteca

Orãºeneascã “Miron
Radu Paraschivescu” 
îi aºteaptã pe vãlenarii
iubitori de carte sã îi
treacã pragul, oferind
condiþii de protecþie ºi
siguranþã. 

Accesul se face, pre-
cum în toate incintele inte-
rioare, cu mascã de pro-
tecþie ºi cu folosirea dis-
tanþei de siguranþã de 2
metri. 

Important este, însã, cã
accesul este permis în

aceastã perioadã ºi cã 
biblioteca oraºului Vãlenii
de Munte dispune de un
fond de carte generos ºi
variat.

Programul

tragerii la sorþi 

a optimilor

Cupei României

1. Brãdetul ªtefeºti – CS Petrolistul Boldeºti
2. CS Blejoi 2 – CS Cornu
3. CS Bordeni Scorþeni – CSO Tricolorul Breaza
4. CS Mãneºti 2013 Coada Izvor  -  CSO Plopeni
5. CS Petrolul Bãicoi – CS Pãulesti
6. AFC Brebu – AFC Bãneºti

În situaþia în care
condiþiile de reluare a
competiþiilor dupã data
de 15 iulie 2020 (data la
care expirã starea de
alertã) vor permite relu-

area acestora la nivelul
sportului amator, în
urma tragerii la sorþi a
optimilor Cupei
României, a rezultat
urmãtorul program:

Se reiau zborurile 

cu Franþa, Italia ºi 

alte þãri europene 

În Hotãrârea nr. 31 din data de 22 iunie

2020 a fost actualizatã lista statelor

exceptate de la aplicarea mãsurilor de

carantinã/izolare (zona verde). 

Putem cãlãtori fãrã a fi nevoie de

carantinã/autoizolare la întoarcerea în

þarã, în urmãtoarele þãri: Austria, Bul-

garia, Cehia, Cipru, Croaþia, Elveþia,

Germania, Grecia, Islanda, Letonia,

Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia,

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Italia,

Estonia, Irlanda ºi Franþa. 

Persoanele care au plecat din România

ºi petrec o perioadã mai scurtã de 14 zile

în altã þarã exceptatã de la mãsura caranti-

nãrii/izolãrii, NU INTRÃ în carantinã/izo-

lare la sosirea în þarã. 

Dacã o þarã este scoasã de pe listã,

cetãþenii care revin în România VOR

TREBUI SÃ STEA ÎN AUTOIZOLARE.

PROGRAM 

Biblioteca Orãºeneascã

“Miron Radu Paraschivescu”
Luni - Vineri: 7.30 - 19.00
Sâmbãta  - Duminicã  - Închis

Calendar privind admiterea la liceu 2020 
Admiterea la liceu se face, ca

ºi în anii trecuþi, prin repartizare
computerizatã. 

Admiterea se face în baza unei
medii calculate ca medie ponderatã
între media generalã obþinutã la exa-
menul de Evaluare Nationalã, care
are o pondere de 80%, ºi media ge-
neralã de absolvire a claselor 

V-VIII, care are o pondere de 20%.

Completarea opþiunilor în fiºele

de înscriere, de cãtre absolvenþii

clasei a VIII-a ºi de cãtre pãrinþii

acestora, se va realiza în perioada

2 - 6 iulie 2020, iar repartizarea

computerizatã va avea loc în 10

iulie 2020. 

Potrivit documentului elaborat de

Ministerul Educaþiei, completarea

opþiunilor în fiºele de înscriere de

cãtre absolvenþi ºi de cãtre pãrinþii

acestora, asistaþi de diriginþii claselor

a VIII-a, se va face fie la unitatea de

învãþãmânt, fie online.

7. Unirea Urlaþi – CSO Teleajenul VÃLENII DE MUNTE

8. CS Brazi Negoieºti – CS Petrolul 95 Ploieºti

La mulþi ani din partea Primãriei
Vãlenii de Munte! 

Primãria Vãlenii de Munte sãrbã-
toreºte fiecare senior la împlinirea
vârstei de 90 ºi 100 de ani, rãs-
plãtind astfel longevitatea, expe-
rienþã, precum ºi cuplurile
longevive la împlinirea a 
40 ºi 50 de ani de cãsãtorie,
acordând diplome, flori,
cadouri.

Oricare comunitate are
nevoie de vârstnici, de
seniori, iar respectul acor-
dat acestora, prin puterea
exemplului dat de autoritãþi,
le aratã tinerilor valoarea
inestimabilã a înþelepciunii,
seriozitãþii ºi bunãtãþii gene-
raþiilor înaintate în viaþã. 

25 iunie
2020 este o zi 

specialã pentru
comunitatea din

Vãlenii de Munte. 
Este ziua de naºtere 

a decanei de vârstã 
din oraºul de pe Valea
Telejenului. 

Doamna NINETA BOTEZ s-a nãscut la 25 iunie 1917,
deci a împlinit 103 ani, o etate la care încã 
se mai bucurã de o viaþã nemaipomenitã. 

Viaþa meritã trãitã frumos la orice vârstã!


