
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind  conferirea titlului de cetatean de onoare 

al orasului Valenii de Munte 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

 - art.36 alin.(2) lit.e) si alin.(8) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin hotararea nr.63/29 iulie 2003, 

adoptata de catre Consiliul Local  al orasului Valenii de Munte; 

  

  Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte,  raportul  

intocmit de catre  Biroul administratie publica locala, prin care se propune conferirea titlului  de 

cetatean de onoare al orasului Valenii de Munte, cetatenilor: profesor Dafina Anghel, doctor Mircea 

Leonid Stamate, poet Lucian Avramescu, inginer Alexandru Stroie, inginer Augustin Oprea si 

studenta Flavia Oprea  si raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si protectie sociala; 

  

In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Articol unic. Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE, domnului profesor Dafina Anghel pentru merite deosebite aduse la 

dezvoltarea si cunoasterea localitatii. 

  Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE, domnului  doctor Mircea Leonid Stamate pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea 

si cunoasterea localitatii. 

 Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE, domnului  poet Lucian Avramescu pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si 

cunoasterea localitatii. 

 Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE, domnului inginer Alexandru Stroie pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si 

cunoasterea localitatii. 

 Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE, domnului inginer Augustin Oprea pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si 

cunoasterea localitatii. 

 Se confera titlul de CETATEAN  DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE, domnisoarei  Flavia Oprea  pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si cunoasterea 

localitatii. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CHIVARAN  GABRIEL 

 

          CONTRASEMNEAZA: 

        SECRETAR :  Onoiu Elena - Adina 

 

VALENII DE MUNTE 23 septembrie 2016 

NR.79 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.______/__________2016 

 

                                       EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 privind propunerile de conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al 

                                          Orasului VALENII DE MUNTE 

 

 Avand in vedere prevedrile legale cuprinse in : 

- art.36, alin.8, din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 

nr.63/29 iulie 2003, adoptata de Consiliul Local; 

Personalitatile propuse pentru a li se conferi titlul de cetatean de onoare sunt : 

 

DAFINA ANGHEL 

                Nascut la data de 26 aprilie 1942, in localitatea Homoraciu, a absolvit Scoala Medie 

Mixta, Valenii de Munte (1956 – 1960) si Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica – 

Mecanica (1960 – 1965).  

Activitatea profesionala : profesor la Liceul “Al.Vlahuta” Ramnicu Sarat (1965 -1966), prin 

repartitie guvernamentala; profesor la Liceul “Nicolae Iorga” Valenii de Munte (1966 – 1968); 

cercetator stiintific la Centrul de Calcul Economic si Cibernetica Economica Bucuresti (1968 – 

1969); profesor la Liceul “Nicolae Iorga (1969 – 2008) asistent universitar asociat (I.P.G. Ploiesti), 

1975 – 1977; lector universitar asociat, Universitatea “Spiru Haret”, facultatea de Montanologie, 

Valenii de Munte (1992 – 1996). 

Functii de conducere: metodist al Inspectoratului  Scolar Prahova (1979 – 2008); presedinte la 

Societatii de Stiinte Matematice Filiala Valenii de Munte (de la infiintare 1974 , pana in prezent)  

membru al Biroului Consiliului Societatii  de Stiinte Matematice din Romania (1995 – 1999) ; 

membru in Consiliul S.S.M.R (2008 – 2012); inspector scolar al Inspectoratului Scolar Prahova 

(1991 – 1994) ; director al Liceului ‘Nicolae Iorga” Valenii de Munte (1982 – 1990); director 

adjunct al Colegiului “Nicolae Iorga” (1999 – 2003); seful cercului metodic al profesorilor de 

matematica din zona Valenii de Munte (1994 – 2008);  presedinte al Consiliului Consultativ al 

profesorilor de matematica din judetul Prahova; consilier in Consiliul Local al orasului Valenii de 

Munte (2004 – 2008, 2008 – 2012, 2012 – 2016). 

 Realizari : Ca profesor a activat cu pasiune, daruire, responsabilitate si competenta pentru 

pregatirea generatiilor de elevi la un nivel superior, impunandu-se prin rezultate la nivel judetean si 

national (atat la examenele de absolvire, la olimpiadele scolare, cat mai ales la admiterea in 

invatamantul superior). Liceul s-a facut cunoscut in principalele centre universitare (Bucuresti, 

Brasov, Ploiesti, Cluj, Iasi, Timisoara, Galati, Constanta, Targoviste). Multi absolventi au devenit 

buni specialisti, personalitati de prestigiu ale lumii stiintifice si culturale, ale vietii publice.Ca om 

de invatamant , a initiat infiintarea  in zona  a  Societatii de Stiinte Matematice din Romania, 

Subfiliala Valenii de Munte (1974). Au fost organizate simpozioane si consfatuiri stiintifico – 

metodice de mare prestigiu, la Valenii de Munte. La acestea au participat academicieni si profesori 

universitari, cercetatori stiintifici de renume din mai multe universitati  (Bucuresti, Ploiesti, Brasov, 

Iasi, Cluj). 

Mentionam numai cateva: Simpozioane nationale “Aplicatii ale matematicii in istorie si arhelogie” 

(1979, 1982, 1988); Simpozionul National “Matematica poeziei – poezia matematicii”, 2000; 

Simpozioane Nationale dedicate implinirii a 30, 35, respective 40 ani de la infiintarea S.S.M. – 



Filiala Valenii de Munte (2004, 2009, 2014); Simpozionul National “Bicentenarul Evariste Golois”, 

2012. 

 Ca director al liceului, printr-o daruire personala totala si o activitate tenace, a reusit sa introduca in 

plan constructia complexului scolar “Nicolae Iorga” (liceu, internat, cantina, atelier scoala, baza 

sportiva), fiind singurul edificiu liceal construit in tara, in perioada 1982 – 1990. 

 Ca profesor cu preocupari de cercetare si studii metodologice, mentionam rezultatele: a 

prezentat peste 45 de comunicari metodico-stiintifice la simpozioane si consfatuiri organizate de 

S.S.M. din Romania in localitatile : Valenii de Munte, Campina, Sinaia, Busteni, Ploiesti, Bistrita – 

Nasaud, Ramnicu Sarat, Targoviste; la al V-lea Congres al matematicienilor Romaniei, desfasurat la 

Universitatea Pitesti, 2003, a sustinut lucrarea stiintifica “Contributii asupra locurilor geometrice”; a 

publicat 10 (zece) carti, din care 9 in colaborare; a publicat articole pe teme de matematica in gazeta 

matematica – seria B, Gazeta matematica – seria A si in revista prahoveana Axioma; 

a introdus in stiinta notiuni matematice noi, precum: suprafete toroidale, torul generalizat, calota si 

zona torica, calota si zona torica generalizata, imagini geometrice ale lui R (curba AD), torul 

paraboloidal ( cu aplicatii in captarea energiei solare). 

 Ca urmare a activitatii didactice de cercetare metodica si stiintifica, de conducere si de 

crestere a prestigiului invatamantului matematic romanesc, a primit peste 30 diplome de merit si 

excelenta. 

             In cadrul Consiliului Local Valenii de Munte a sustinut cu responsabilitate si obiectivitate 

toate proiectele referitoare la bunul mers al comunitatii locale. 

 

MIRCEA LEONID STAMATE 

Nascut la 24.08.1942 la Ramnicu Sarat, judeţul Buzau domnul doctor Mircea Stamate este o 

personalitate marcanta a lumii medicale pediatrice din Romania. 

Este absolvent al Facultatii de Pediatrie din cadrul UMF « Carol Davila» din Bucureşti, 

promoţia 1966 si medic specialist pediatru din anul 1971. Din anul 1983 este Doctor in Medicina. 

Este membru al Societatii Stiintifice de Pediatrie si al Societatii Romane de Pediatrie. Are 

specializări in ecografie pediatrica la spitalul « Robert Debu » din Paris, la spitalul din Ebry, Franţa 

si la University of Louisville din Kentucky, SUA. Este co-autor la numeroase tratate de pediatrie si 

ecografie. 

Ca sef de secţie la Spitalul « Marie Curie » din Bucureşti, cu pasiune, rabdare si devotament, 

a consultat peste 150000 de copii, a tratat si a salvat mii de copii. 

Locuieşte in Bucureşti si in Vălenii de Munte, pe strada Avram Iancu, lucru pentru care 

domnia sa considera ca este valenar. Cu dăruire, ajuta necondiţionat copii oraşului, aratandu-le 

compasiune si intelegere. 

Prin performanta de care da dovada si ataşamentul fata de oraşul Vălenii de Munte, 

consideram ca domnul doctor Mircea Leonid Stamate este indreptatit sa i se acorde titlul de cetatean 

de onoare al oraşului. 

 

       LUCIAN AVRAMENSCU 

 
 Nascut la data de 14 august 1948 in comuna Sangeru, judetul Prahova. Mama sa, Virginia 

Breslasu, o poeta distinsa, era deseori prezenta in reviste, festivaluri, la emisiuni de radio, dovedea o 

sensibiltate poetica in “Porti de inserare”, “Vaza cu Flori” si “Pavaza Visarii”. Dupa parcurgerea 

scolii primare in satul natal, a urmat anii de liceu (VIII – XI) la Liceul din Valenii de Munte. Viata 

de intern, cu bunele si relele vremii, l-au facut adeseori sa revina in lucrari memorialistice despre 

profesori si colegi, oameni si locuri. 

 Licentiat in arhitectura peisagera si ziaristica, mai apoi cu studii postuniversitare la 

Intercultura – Italia. A debutat in presa literara in anul 1970 ca redactor  la “Orinzont” Valcea (1971 

– 1978). La Scanteia Tineretului a condus cenaclul “Serbarile Scanteii Tineretului”, remarcabile la 



vremea aceea. In timpul evenimentelor din decembrie 1989 a redactat si lansat primul ziar liber, 

Tineretul Liber, a fondat prima agentie de presa cu capital privat “AM PRESS” (1991), al carei 

director general este si in prezent.  

 A publicat volume  de versuri, note de calatorie, antologii, eseuri si pamflete junalistice: 

“Poeme”, “Stele pe dealuri”, “Transplantul de albastru”,  “Un liber albastru”, “Ei, as! Spunea 

poetul”, “Nu cer iertare”, “Aceasta generatie”,  poezii in limba greaca (Grecia 1985), “Buna seara 

iubito”, ciorne – volume de publicistica, “Sa strigi femeia pe numele ei de vers”, monografia literara 

“Cartea Cartilor Borescului”, “Bucurii cu poezii”, primul volum adresat copiilor inspirat de 

desenele fiicei Ana Luciana. Sub tipar se afla cartea “Cartea fara nume”. 

 Membru al Uniunii Scriitorilor (1979), al Asociatiei Culturale de Prietenie Romania – Israel, 

fondator la Clubului Roman de Presa. Este tradus in antologii si reviste literare din Polonia, 

Bulgaria, Rusia, Israel, China, S.U.A., Geremania, Franta, Turcia etc. Cetatean de onoare al orasului 

Ploiesti. 

 In vremurile mai apropiate a intrat in tot spatial cultural roimanesc prin “Muzeul Pietrei” la 

Sangeru unde si locuieste, unic in felul lui, dovedind ca sculptura se face si in piatra cu tarani din 

zona, muzeu intrat recent in circuitul national. O adevarata tabara de sculptura. 

 Locuitorilor din Valeni pe care i-a gratulat cu o colectie formata din 45 de sculpturi, unice in 

felul lor, le dedica aceasta arta care da sens cuvintelor adunate in carti, o fiinta sensibila cu o 

viziune aparte si un suflet nobil. 

 

 

ALEXANDRU STR0IE 

 
Născut la 14 martie 1955 la Ploieşti ,Alexandru Stroie a locuit în Homorâciu dar ,prin 

studiile sale liceale la Colegiul Naţional „Nicolae lorga",promoţia 1974,secţia real ,se consideră un 

vălenar autentic . Este absolvent al Institutului Politehnic din laşi ,Facultatea de Construcţii 

Civile,Industriale şi Agricole şi de o bună bucată de timp a devenit tulcean obţinând realizări 

notabile cu propria firmă Deltacons Tulcea specializată în construcţii hidrotehnice de amploare atât 

în ţară cât şi în străinătate. 
Deschis vieţii sociale, a sprijinit numeroase proiecte de dezvoltare şi a înfiinţat propria 

echipă de volei masculin,multiplă campioană naţională, pe care a dus-o ,spre cinstea României 

,până în finala Campionatului European de Volei. 

Considerând că educaţia si  cultura sunt factorii esenţiali de dezvoltare pentru înscrierea cu 

adevărat a României în rândul ţărilor avansate,inginerul Stroie Alexandru a sprijinit efectiv prin 

consiliere şi mecenat apariţia unor lucrări notabile în domeniul învăţământului din Vălenii de 

Munte, din domeniul istoric şi cultural ,prin aceasta contribuind la continuitatea tradiţiei intelectuale 

în oraşul lui Nicolae lorga. 

A susţinut apariţia unor lucrări ştiinţifice ale unor autori care ne sunt concetăţeni ,operele în 

cauză confirmându-şi valoarea prin titlurile academice primite în ţară sau în străinătate. Domnia sa 

a făcut anual posibilă prezenţa unor personalităţi ale vieţii academice în colegiul oraşului nostru 

oferindu-le elevilor şansa de a cunoaşte modele,exemple şi personalităţi româneşti din domeniul 

ştiinţelor şi artelor. Nu în ultimul rând menţionăm că a susţinut spre educare şi afirmare copii 

talentaţi din Văleni aflaţi încă pe băncile şcolii. 

Prin ataşamentul constant faţă de valorile oraşului şi prin faptă , credem că d-l ing. 

Alexandru Stroie este îndreptăţit să i se acorde titlul de cetăţean de onoare al oraşului nostru. 

 

 AUGUSTIN OPREA 
 

 Nascut la data de 22 august 1959, in orasul Valenii de Munte, dl.Oprea Augustin a absolvit 

cursurile Liceului Nicolae Iorga Este absolvent al Institutului de Petrol si Gaze Ploiesti, Faculatatea 

de Foraj promotia 1981-1986.Rezultatele remarcabile obtinute au facut posibila o pregatire 

profesionala deosebita. La acestea se adauga calitatile organizatorice si comportamentul  civilizat si 



obiectiv.Asa a fost posibil ca in scut timp de la absolvire sa ocupe functii deosebite in productie, cu 

mari responsabilitati, precum : Sef birou dispeceri, Sef serrviciu productie, Sef adjunct Regionala 

transport gaze naturale (1986-1995). Aceste functii sunt indeplinite la I.E.C.M.G.N. (Inteprinderea 

pentru transport gaze naturale Medias). Este promovat apoi la SC ROM GAZ SA unde indeplineste  

responsabilitatile de : Consilier al Directorului General pentru Transport si Distributie Gaze 

Naturale (1995 – 1995). Dupa un an, datorita calitatilor profesionale si manageriale,  este numit 

Director al Directiei Transport Distributie Gaze Naturale, la SC ROMGAZ SA (1996-1998). Din 

anul 2000 si in prezent este membru in asociatiile  profesionale : ACUE- Asociatia Companiilor de 

Utilitati din Energie ; CNR-CME – Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al 

Enewrgiei ; SIPG – Societatea inginerilor de Petrol si Gaze. A urmat diferite forme de perfectionare 

profesionala in tara si strainatate. Inginerul Augustin Oprea are urmatoarele competente  si 

aptitudini organizatorice : Experienta profesionala si manageriala in stabilirea de relatii de afaceri 

cu reprezentantii din mediul privat si public ; spirit de competitie si orientare spre performanta ; 

abilitati deosebite de negociere, de analiza si gandire logica ; capacitate de organizare, planificare si 

prioritizare a sarcinilor ; capacitate de procesare rapida a informatiei, consistenta in obtinerea 

rezultatelor ; viziune si perspective de dezvoltare. 

 Augustin Oprea  este legat sufleteste de orasul Valenii de Munte. Este prezent la toate 

activitatile culturale ale orasului. Iubeste si este iubit de colegii, prietenii si cetatenii orasului. A 

sprijinit oficialitatile locale in vederea obtinerii aprobarilor pentru extinderea retelei de gaze pentru 

consumul populatiei. 

 

FLAVIA OPREA 

 
Nascuta la data de 21.08.1994, eminenta absolventă a Colegiului Naţional „Nicolae Iorga" 

din Vălenii de Munte, promoţia 2013 ,concetăţeana noastră este în cadrul Facultăţii de Automatică 

şi Calculatoare a Politehnicii din Bucureşti o studentă cu vocaţia cercetării de vârf . O echipă 

formată din trei studenţi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, alături de 

profesorul Daniel Rosner, a realizat o invenţie care revoluţionează domeniul sănătăţii. Echipa de 

români a fost declarată câştigătoare absolută în 2016 în cadrul concursului international Imagine 

Cup. Invenţia românilor este un dispozitiv numit ENTy (un acronim pentru - Ear, Nose, Throat) 

care poate monitoriza şi detecta în timp real problemele de echilibru prin analiza balansului şi a 

posturii corpului. ENTy dispune de soft propriu, urmăreşte starea de sănătate a urechii interne şi 

detectează în doar câteva minute problemele de echilibru ale pacientului. Aparatul a fost deja 

utilizat cu succes pentru diagnosticarea câtorva sute de persoane. Acest echipament permite 

evaluarea echilibrului static şi dinamic. Asta ne poate aduce indicii despre localizarea leziunii care 

determină probleme de echilibru ale pacientului. Echipa a reuşit performanţa să se impună cu ENTy 

în faţa a 35 de ţări participante la competiţia Imagine Cup. Urmează ca invenţia să fie înregistrată în 

SUA şi aparatul să fie produs la nivel mondial . Pentru performanţa în domeniul inventicii şi pentru 

avantajele aparatului la scară planetară , considerăm că Flavia Oprea merită a fi propusă la 

atribuirea titlului de cetăţean de onoanre al oraşului. 

 Fata de cele relatate propun Consiului Local aprobarea acordarii titlului de CETATEAN DE 

ONOARE AL ORASULUI Valenii de Munte, urmatorarelor persoane : 

- Profesor Anghel Dafina 

- Doctor Mircea Leonid Stamate 

- Poet Lucian Avramescu 

- Inginer Alexandru Stroie 

- Inginer Augustin Oprea 

- Studenta Flavia Oprea 

                                               PRIMAR  

 

                                       Florin Constantin  



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

BIROUL ADM PUBLICA LOCALA 

Nr.______/__________2016 

 

                                                 RAPORT  
 

 privind propunerile de conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al 

                                          Orasului VALENII DE MUNTE 

 

 Avand in vedere prevedrile legale cuprinse in : 

- art.36, alin.8, din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 

nr.63/29 iulie 2003, adoptata de Consiliul Local; 

Personalitatile propuse pentru a li se conferi titlul de cetatean de onoare sunt : 

 

DAFINA ANGHEL 

                Nascut la data de 26 aprilie 1942, in localitatea Homoraciu, a absolvit Scoala Medie 

Mixta, Valenii de Munte (1956 – 1960) si Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica – 

Mecanica (1960 – 1965).  

Activitatea profesionala : profesor la Liceul “Al.Vlahuta” Ramnicu Sarat (1965 -1966), prin 

repartitie guvernamentala; profesor la Liceul “Nicolae Iorga” Valenii de Munte (1966 – 1968); 

cercetator stiintific la Centrul de Calcul Economic si Cibernetica Economica Bucuresti (1968 – 

1969); profesor la Liceul “Nicolae Iorga (1969 – 2008) asistent universitar asociat (I.P.G. Ploiesti), 

1975 – 1977; lector universitar asociat, Universitatea “Spiru Haret”, facultatea de Montanologie, 

Valenii de Munte (1992 – 1996). 

Functii de conducere: metodist al Inspectoratului  Scolar Prahova (1979 – 2008); presedinte la 

Societatii de Stiinte Matematice Filiala Valenii de Munte (de la infiintare 1974 , pana in prezent)  

membru al Biroului Consiliului Societatii  de Stiinte Matematice din Romania (1995 – 1999) ; 

membru in Consiliul S.S.M.R (2008 – 2012); inspector scolar al Inspectoratului Scolar Prahova 

(1991 – 1994) ; director al Liceului ‘Nicolae Iorga” Valenii de Munte (1982 – 1990); director 

adjunct al Colegiului “Nicolae Iorga” (1999 – 2003); seful cercului metodic al profesorilor de 

matematica din zona Valenii de Munte (1994 – 2008);  presedinte al Consiliului Consultativ al 

profesorilor de matematica din judetul Prahova; consilier in Consiliul Local al orasului Valenii de 

Munte (2004 – 2008, 2008 – 2012, 2012 – 2016). 

 Realizari : Ca profesor a activat cu pasiune, daruire, responsabilitate si competenta pentru 

pregatirea generatiilor de elevi la un nivel superior, impunandu-se prin rezultate la nivel judetean si 

national (atat la examenele de absolvire, la olimpiadele scolare, cat mai ales la admiterea in 

invatamantul superior). Liceul s-a facut cunoscut in principalele centre universitare (Bucuresti, 

Brasov, Ploiesti, Cluj, Iasi, Timisoara, Galati, Constanta, Targoviste). Multi absolventi au devenit 

buni specialisti, personalitati de prestigiu ale lumii stiintifice si culturale, ale vietii publice.Ca om 

de invatamant , a initiat infiintarea  in zona  a  Societatii de Stiinte Matematice din Romania, 

Subfiliala Valenii de Munte (1974). Au fost organizate simpozioane si consfatuiri stiintifico – 

metodice de mare prestigiu, la Valenii de Munte. La acestea au participat academicieni si profesori 

universitari, cercetatori stiintifici de renume din mai multe universitati  (Bucuresti, Ploiesti, Brasov, 

Iasi, Cluj). 

Mentionam numai cateva: Simpozioane nationale “Aplicatii ale matematicii in istorie si arhelogie” 

(1979, 1982, 1988); Simpozionul National “Matematica poeziei – poezia matematicii”, 2000; 

Simpozioane Nationale dedicate implinirii a 30, 35, respective 40 ani de la infiintarea S.S.M. – 



Filiala Valenii de Munte (2004, 2009, 2014); Simpozionul National “Bicentenarul Evariste Golois”, 

2012. 

 Ca director al liceului, printr-o daruire personala totala si o activitate tenace, a reusit sa introduca in 

plan constructia complexului scolar “Nicolae Iorga” (liceu, internat, cantina, atelier scoala, baza 

sportiva), fiind singurul edificiu liceal construit in tara, in perioada 1982 – 1990. 

 Ca profesor cu preocupari de cercetare si studii metodologice, mentionam rezultatele: a 

prezentat peste 45 de comunicari metodico-stiintifice la simpozioane si consfatuiri organizate de 

S.S.M. din Romania in localitatile : Valenii de Munte, Campina, Sinaia, Busteni, Ploiesti, Bistrita – 

Nasaud, Ramnicu Sarat, Targoviste; la al V-lea Congres al matematicienilor Romaniei, desfasurat la 

Universitatea Pitesti, 2003, a sustinut lucrarea stiintifica “Contributii asupra locurilor geometrice”; a 

publicat 10 (zece) carti, din care 9 in colaborare; a publicat articole pe teme de matematica in gazeta 

matematica – seria B, Gazeta matematica – seria A si in revista prahoveana Axioma; 

a introdus in stiinta notiuni matematice noi, precum: suprafete toroidale, torul generalizat, calota si 

zona torica, calota si zona torica generalizata, imagini geometrice ale lui R (curba AD), torul 

paraboloidal ( cu aplicatii in captarea energiei solare). 

 Ca urmare a activitatii didactice de cercetare metodica si stiintifica, de conducere si de 

crestere a prestigiului invatamantului matematic romanesc, a primit peste 30 diplome de merit si 

excelenta. 

             In cadrul Consiliului Local Valenii de Munte a sustinut cu responsabilitate si obiectivitate 

toate proiectele referitoare la bunul mers al comunitatii locale. 

 

MIRCEA LEONID STAMATE 

Nascut la 24.08.1942 la Ramnicu Sarat, judeţul Buzau domnul doctor Mircea Stamate este o 

personalitate marcanta a lumii medicale pediatrice din Romania. 

Este absolvent al Facultatii de Pediatrie din cadrul UMF « Carol Davila» din Bucureşti, 

promoţia 1966 si medic specialist pediatru din anul 1971. Din anul 1983 este Doctor in Medicina. 

Este membru al Societatii Stiintifice de Pediatrie si al Societatii Romane de Pediatrie. Are 

specializări in ecografie pediatrica la spitalul « Robert Debu » din Paris, la spitalul din Ebry, Franţa 

si la University of Louisville din Kentucky, SUA. Este co-autor la numeroase tratate de pediatrie si 

ecografie. 

Ca sef de secţie la Spitalul « Marie Curie » din Bucureşti, cu pasiune, rabdare si devotament, 

a consultat peste 150000 de copii, a tratat si a salvat mii de copii. 

Locuieşte in Bucureşti si in Vălenii de Munte, pe strada Avram Iancu, lucru pentru care 

domnia sa considera ca este valenar. Cu dăruire, ajuta necondiţionat copii oraşului, aratandu-le 

compasiune si intelegere. 

Prin performanta de care da dovada si ataşamentul fata de oraşul Vălenii de Munte, 

consideram ca domnul doctor Mircea Leonid Stamate este indreptatit sa i se acorde titlul de cetatean 

de onoare al oraşului. 

 

       LUCIAN AVRAMENSCU 

 
 Nascut la data de 14 august 1948 in comuna Sangeru, judetul Prahova. Mama sa, Virginia 

Breslasu, o poeta distinsa, era deseori prezenta in reviste, festivaluri, la emisiuni de radio, dovedea o 

sensibiltate poetica in “Porti de inserare”, “Vaza cu Flori” si “Pavaza Visarii”. Dupa parcurgerea 

scolii primare in satul natal, a urmat anii de liceu (VIII – XI) la Liceul din Valenii de Munte. Viata 

de intern, cu bunele si relele vremii, l-au facut adeseori sa revina in lucrari memorialistice despre 

profesori si colegi, oameni si locuri. 

 Licentiat in arhitectura peisagera si ziaristica, mai apoi cu studii postuniversitare la 

Intercultura – Italia. A debutat in presa literara in anul 1970 ca redactor  la “Orinzont” Valcea (1971 

– 1978). La Scanteia Tineretului a condus cenaclul “Serbarile Scanteii Tineretului”, remarcabile la 

vremea aceea. In timpul evenimentelor din decembrie 1989 a redactat si lansat primul ziar liber, 



Tineretul Liber, a fondat prima agentie de presa cu capital privat “AM PRESS” (1991), al carei 

director general este si in prezent.  

 A publicat volume  de versuri, note de calatorie, antologii, eseuri si pamflete junalistice: 

“Poeme”, “Stele pe dealuri”, “Transplantul de albastru”,  “Un liber albastru”, “Ei, as! Spunea 

poetul”, “Nu cer iertare”, “Aceasta generatie”,  poezii in limba greaca (Grecia 1985), “Buna seara 

iubito”, ciorne – volume de publicistica, “Sa strigi femeia pe numele ei de vers”, monografia literara 

“Cartea Cartilor Borescului”, “Bucurii cu poezii”, primul volum adresat copiilor inspirat de 

desenele fiicei Ana Luciana. Sub tipar se afla cartea “Cartea fara nume”. 

 Membru al Uniunii Scriitorilor (1979), al Asociatiei Culturale de Prietenie Romania – Israel, 

fondator la Clubului Roman de Presa. Este tradus in antologii si reviste literare din Polonia, 

Bulgaria, Rusia, Israel, China, S.U.A., Geremania, Franta, Turcia etc. Cetatean de onoare al orasului 

Ploiesti. 

 In vremurile mai apropiate a intrat in tot spatial cultural roimanesc prin “Muzeul Pietrei” la 

Sangeru unde si locuieste, unic in felul lui, dovedind ca sculptura se face si in piatra cu tarani din 

zona, muzeu intrat recent in circuitul national. O adevarata tabara de sculptura. 

 Locuitorilor din Valeni pe care i-a gratulat cu o colectie formata din 45 de sculpturi, unice in 

felul lor, le dedica aceasta arta care da sens cuvintelor adunate in carti, o fiinta sensibila cu o 

viziune aparte si un suflet nobil. 

 

ALEXANDRU STR0IE 

 
Născut la 14 martie 1955 la Ploieşti ,Alexandru Stroie a locuit în Homorâciu dar ,prin 

studiile sale liceale la Colegiul Naţional „Nicolae lorga",promoţia 1974,secţia real ,se consideră un 

vălenar autentic . Este absolvent al Institutului Politehnic din laşi ,Facultatea de Construcţii 

Civile,Industriale şi Agricole şi de o bună bucată de timp a devenit tulcean obţinând realizări 

notabile cu propria firmă Deltacons Tulcea specializată în construcţii hidrotehnice de amploare atât 

în ţară cât şi în străinătate. 
Deschis vieţii sociale, a sprijinit numeroase proiecte de dezvoltare şi a înfiinţat propria 

echipă de volei masculin,multiplă campioană naţională, pe care a dus-o ,spre cinstea României 

,până în finala Campionatului European de Volei. 

Considerând că educaţia î\ cultura sunt factorii esenţiali de dezvoltare pentru înscrierea cu 

adevărat a României în rândul ţărilor avansate,inginerul Stroie Alexandru a sprijinit efectiv prin 

consiliere şi mecenat apariţia unor lucrări notabile în domeniul învăţământului din Vălenii de Munte 

,din domeniul istoric şi cultural ,prin aceasta contribuind la continuitatea tradiţiei intelectuale în 

oraşul lui Nicole lorga. 

A susţinut apariţia unor lucrări ştiinţifice ale unor autori care ne sunt concetăţeni ,operele în 

cauză confirmându-şi valoarea prin titlurile academice primite în ţară sau în străinătate. Domnia sa 

a făcut anual posibilă prezenţa unor personalităţi ale vieţii academice în colegiul oraşului nostru 

oferindu-le elevilor şansa de a cunoaşte modele,exemple şi personalităţi româneşti din domeniul 

ştiinţelor şi artelor. Nu în ultimul rând menţionăm că a susţinut spre educare şi afirmare copii 

talentaţi din Văleni aflaţi încă pe băncile şcolii. 

Prin ataşamentul constant faţă de valorile oraşului şi prin faptă , credem că d-l ing. 

Alexandru Stroie este îndreptăţit să i se acorde titlul de cetăţean de onoare al oraşului nostru. 

 

 AUGUSTIN OPREA 
 

 Nascut la data de 22 august 1959, in orasul Valenii de Munte, dl.Oprea Augustin a absolvit 

cursurile Liceului Nicolae Iorga Este absolvent al Institutului de Petrol si Gaze Ploiesti, Faculatatea 

de Foraj promotia 1981-1986.Rezultatele remarcabile obtinute au facut posibila o pregatire 

profesionala deosebita. La acestea se adauga calitatile organizatorice si comportamentul  civilizat si 

obiectiv.Asa a fost posibil ca in scut timp de la absolvire sa ocupe functii deosebite in productie, cu 

mari responsabilitati, precum : Sef birou dispeceri, Sef serrviciu productie, Sef adjunct Regionala 



transport gaze naturale (1986-1995). Aceste functii sunt indeplinite la I.E.C.M.G.N. (Inteprinderea 

pentru transport gaze naturale Medias). Este ptromovat apoi la SC ROM GAZ SA unde indeplineste  

responsabilitatile de : Consilier al Directorului General pentru Transport si Distributie Gaze 

Naturale (1995 – 1995).Dupa un an datorita datorita calitatilor profesionale si manageriale,  este 

numit Director al Directiei Transport Distributie Gaze Naturale, la SC ROMGAZ SA (1996-1998). 

Din anul 2000 si in prezent este membru in asociatiile  profesionale : ACUE- Asociatia 

Companiilor de Utilitati din Energie ; CNR-cme – Comitetul National Roman al Consiliului 

Mondial al Enewrgiei ; SIPG – Societatea inbginerilor de Petrol si Gaze. A urmat diferite forme de 

perfectionare profesionala in tara si strainatate. Inginerul Augustin Oprea are urmatoarele 

competente  si aptitudini organizatorice : Experienta profesionala si manageriala in stabilirea de 

relatii de afaceri cu reprezentantii din mediul privat si public ; spirit de competitie si orientare spre 

performanta ; abilitati deosebite de negociere, de analiza si gandire logica ; capacitate de organizare, 

planificare si prioritizare a sarcinilor ; capacitate de procesare rapida a informatiei, consistenta in 

octinerea rezultatelor ; viziune si perspective de dezvoltare. 

 Augustin Oprea  este legat sufleteste de orasul Valenii de Munte. Este prezent la toate 

activitatile culturale ale orasului. Iubeste si este iubit de colegii, prietenii si cetatenii orasului. A 

sprijinit oficialitatile locale in vederea obtinerii aprobarilor pentru extinderea retelei de gaze pentru 

consumul populatiei. 

  

FLAVIA OPREA 

 
Nascuta la data de 21.08.1994 eminenta absolventă a Colegiului Naţional „Nicolae Iorga" 

din Vălenii de Munte, promoţia 2013 ,concetăţeana noastră este în cadrul Facultăţii de Automatică 

şi Calculatoare a Politehnicii din Bucureşti o studentă cu vocaţia cercetării de vârf . O echipă 

formată din trei studenţi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, alături de 

profesorul Daniel Rosner, a realizat o invenţie care revoluţionează domeniul sănătăţii. Echipa de 

români a fost declarată câştigătoare absolută în 2016 în cadrul concursului international Imagine 

Cup. Invenţia românilor este un dispozitiv numit ENTy (un acronim pentru - Ear, Nose, Throat) 

care poate monitoriza şi detecta în timp real problemele de echilibru prin analiza balansului şi a 

posturii corpului. ENTy dispune de soft propriu, urmăreşte starea de sănătate a urechii interne şi 

detectează în doar câteva minute problemele de echilibru ale pacientului. Aparatul a fost deja 

utilizat cu succes pentru diagnosticarea câtorva sute de persoane. Acest echipament permite 

evaluarea echilibrului static şi dinamic. Asta ne poate aduce indicii despre localizarea leziunii care 

determină probleme de echilibru ale pacientului. Echipa a reuşit performanţa să se impună cu ENTy 

în faţa a 35 de ţări participante la competiţia Imagine Cup. Urmează ca invenţia să fie înregistrată în 

SUA şi aparatul să fie produs la nivel mondial . Pentru performanţa în domeniul inventicii şi pentru 

avantajele aparatului la scară planetară , considerăm că Flavia Oprea merită a fi propusă la 

atribuirea titlului de cetăţean de onoanre al oraşului. 

 Fata de cele relatate propunem Consiului Local aprobarea acordarii titlului de CETATEAN 

DE ONOARE AL ORASULUI Valenii de Munte, urmatorarelor persoane : 

- Profesor Anghel Dafina 

- Doctor Mircea Leonid Stamate 

- Poet Lucian Avramescu 

- Inginer Alexandru Stroie 

- Inginer Augustin Oprea 

- Studenta Flavia Oprea 

 

 

                        SEF BIROU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, 

                                                      Savulescu Mariana 


