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La început
de an ºcolar

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

„PRIMUL GHIOZDAN”

La propunerea domnului Primar Florin Constantin,
Consiliul Local al oraºului Vãlenii de Munte a hotãrât
acordarea unui pachet cu rechizite ºcolare:
Art. 1. Se aprobã acordarea
pachetului cu rechizite ºcolare
„Primul Ghiozdan” copiilor
înscriºi în clasa pregãtitoare
ºi clasa I în anul ºcolar 2013
- 2014, la unitãþile de învãþãmânt de pe raza oraºului Vãlenii de Munte.
Art. 2. Se aprobã conþinutul
pachetului cu rechizite ºcolare
“Primul Ghiozdan” conform
anexei, care face parte inte-

Florin Constantin,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte,
ureazã succes în activitate tuturor elevilor ºi
dascãlilor, fie cã vorbim
de învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial sau liceal.
Administraþia localã a
fãcut eforturi pentru ca
toate unitãþile de învãþãmânt de pe raza oraºului
sã fie pregãtite ºi sã-i primeascã pe elevi ºi preºcolari, în noul an de învãþãmânt, în condiþii din cele
mai bune.

ANUNÞ
Biroul Impozite ºi Taxe
vã informeazã cã data limitã pentru achitarea celei de-a doua
tranºe din impozitul datorat de
cãtre cetãþenii oraºului Vãlenii de
Munte este 30 septembrie 2013.
Pentru evitarea neplãcerilor
cauzate de majorãrile de întârziere
ºi aglomeraþie vã rugãm sã vã
prezentaþi la ghiºeele casieriei
primãriei.
VÃ MULÞUMIM!

Program casierie:
Luni - Joi: 7.30 - 16.30
Vineri: 7.30 - 13.30
Sâmbãtã: 8.00 - 12.00

grantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se
va aplica în limita sumei de
30.000 lei.
Art.4. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotãrâri
se însãrcineazã Primarul oraºului Vãlenii de Munte, Compartimentul autoritate tutelarã
ºi asistenþã socialã ºi directorii
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat de pe raza

oraºului Vãlenii de Munte
Art.5. Hotãrârea se va afiºa
la sediul Primãriei oraºului
Vãlenii de Munte, se va comunica celor interesaþi ºi se va
publica pe site-ul instituþiei.
Afiºarea si comunicarea se vor
face de cãtre Biroul Administraþie Publicã Localã.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
MAREª LILIANA
CONTRASEMNEAZÃ:
SECRETAR,
Toader Elena - Adina

Lucrãrile de reabilitare a reþelei de apã potabilã continuã
În luna iulie 2013 am prezentat
începerea lucrãrilor de execuþie
la obiectivul “Înlocuire reþea pe
strada Berceni, oraº Vãlenii de
Munte”, unul din tronsoanele
componente ale sistemului de
alimentare cu apã în lungime de
1686 m, lucrare ce a început la
data de 13.06.2013 cu o perioadã
de execuþie de 6 luni.
În prezent, lucrarea este realizatã în proporþie de 80%
urmând ca în aceastã toamnã sã
fie pusã în funcþiune.
De asemenea în articolul din
luna iulie am menþionat necesitatea realizãrii unui alt tronson al sistemului de alimentare
cu apã, respectiv, conducta de

apã din cartierele Tabaci ºi
Rizãneºti, care nu mai corespund tehnic ºi funcþional ºi la
care în prezent se lucreazã.
Prin reabilitarea alimentãrii
cu apã cartier Tabaci ºi cartier
Rizãneºti se va înlocui conducta
uzatã pe o lungime de 800 m ºi se
va realiza o ministaþie de pompe
care sã permitã asigurarea presiunii de apã în condiþii bune în
cele douã cartiere.
Un alt tronson deficitar în
prezent al sistemului de alimentare cu apã este strada
ªtefan cel Mare, întrucât pe
aceasta stradã existã o conductã
veche de azbociment pentru
care în prezent s-a întocmit

proiectul ºi sunt în lucru documentele necesare selectãrii unui
executant.
Pentru strada ªtefan cel Mare
este necesar înlocuirea a 1.150 m
conductã, urmând a fi utilizatã
þeava din polietilenã diametru
110 mm ºi sã se realizeze rebranºarea tuturor consumatorilor din
zonã.
Avem mari speranþe ca odatã
cu darea în funcþiune a celor trei
noi conducte de alimentare cu
apã, vom constata o îmbunãtãþire vizibilã a calitãþii, presiunii ºi continuitãþii în furnizarea
apei cãtre populaþie.
ARHITECT ªEF,
OPROIU LIVIU

Tabãra Naþionalã Antidrog
În perioada 27
august – 2 septembrie
2013 Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Prahova a organizat în cadrul Centrului de Agrement
Buºteni tabãra naþionalã “Tinerii voluntari
în lupta antidrog” ce a
avut ca scop formarea
ºi consolidarea reþelei
naþionale de voluntari
antidrog.
La aceastã primã
ediþie a taberei tematice, cu spijinul primãriei ºi consiliului local

Vãlenii de Munte, au
participat ºi membrii
trupei de teatru POESIS (24 de persoane)
alcãtuitã din elevi ai
Colegiului Naþional “N.
Iorga” din localitate.
Sub îndrumarea
domnului Adrian Ancuþa, membrii trupei
au pus în scenã piesa
“Îngropat în cer”, ce a
produs un puternic impact emoþional asupra
tuturor celor aproape
100 de elevi participanþi. Totodatã ei au
luat parte la o serie de

CONÞINUTUL
PACHETULUI
CU RECHIZITE ªCOLARE
“PRIMUL GHIOZDAN”
CLASA PREGÃTITOARE
1. Ghiozdan 1
2. Caiet foaie velina 2
3. Penar cu douã fermoare
complet echipat 1
4. Foarfecã 1
5. Lipici 1
6. Hârtie glase 1
7. Hârtie creponatã 1
8. Plastilinã 1
9. Beþiºoare 1
10. Numãrãtoare 1
11. Acuarele 1
12. Pensula 1
13. Vas de apã 1
14. Bloc desen mic 1
15. Caiet de matematicã 1
16. Caiet dictando 1
17. Mapã de plastic A4 1
CLASA I
1. Ghiozdan 1
2. Caiet foaie velinã 2
3. Penar cu douã fermoare
complet echipat 1
4. Foarfecã 1
5. Lipici 1
6. Hârtie glase 1
7. Hârtie creponatã 1
8. Plastilinã 1
9. Beþiºoare 1
10. Numãrãtoare 1
11. Acuarele 1
12. Pensulã 1
13. Vas de apã 1
14. Bloc desen mic 1
15. Alfabetar 1
16. Caiet de matematicã 2
17. Caiet tip I 2
18. Caiet tip II 2
19. Mapã de plastic A4 1

TELEFOANE UTILE:

cursuri de formare în
domeniul prevenirii
consumului de droguri
ºi al managementului
de proiect.
Dupã cum au mãrturist câþiva dintre elevii care au fost în
tabãra de la Buºteni,
dincolo de informaþiile

noi pe care le-au primit legate de lupta împotriva consumului de
stupefiante, aceastã
experienþã a contribuit
la dezvoltarea abilitãþilor de comunicare, de lucru în
echipã ºi de voluntariat. (A.N)

 Pentru apã ºi
canalizare:
0722 537 165 ing. CRISTIAN
MIHÃILÃ (orele 08.00- 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614
- (între orele 16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:
0752 132 453 –
ANGHELINA CORNELIU;
 Pentru serviciile de
salubritate: 0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã: 0752 132
454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 928 –
DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD
PLOIEªTI;
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Bun venit în noul an ºcolar!
Ca de fiecare datã, începutul de an
ºcolar reprezintã un moment de bucurie ºi de speranþã pentru întreaga
noastrã comunitate. Elevii se îndreaptã
cu fiecare an cãtre intrarea în viaþã, mai
înþelepþi ºi mai pregãtiþi pentru deprinderea unei profesii care sã le permitã
integrarea lor maturã ºi responsabilã în
societate. Pãrinþii trãiesc la rândul lor
emoþia cã eforturile lor sufleteºti ºi
materiale prind contur în devenirea frumoasã a copiilor .
Noi, profesorii Colegiului Naþional
„Nicolae Iorga” din Vãlenii de Munte,
încercãm un sentiment complex ºi
înãlþãtor. Trecerea timpului mai adaugã
în cartea vieþii noastre o paginã aºteptând ca alta sã fie scrisã cu litere de aur.
Altã generaþie de ºcolari ne aºteaptã sã o
iniþiem în tainele cunoaºterii. De aceea
anul nou ºcolar începe mai devreme
pentru noi ,cei care, sprijiniþi de factorii
responsabili din Primãrie ºi din cadrul
ISJ Prahova, depunem eforturi substanþiale ca sã le asigurãm elevilor
condiþii optime de învãþãturã.
Nu mai este un secret cã datoritã rezultatelor foarte bune din anul ºcolar
precedent ne situãm în rândul colegiilor
celor mai bune din judeþ. Promovabilitatea mare la examenul de admitere ºi

la bacalaureat precum ºi rezultatele
excelente obþinute la concursurile ºcolare la nivel judeþean ºi naþional atestã
calitatea ridicatã a învãþãmântului din
ºcoala noastrã. Faptul se explicã prin
calitatea corpului profesoral în care
majoritatea dascãlilor sunt titulari ºi cu
grade didactice ridicate, cei mai mulþi
angrenaþi în programe de perfecþionare
din cele mai moderne ºi mai prestigioase, situaþie care creeazã un spirit stimulativ de competiþie educaþionalã, seriozitate ºi performanþã. Pe de altã parte, calitatea elevilor veniþi printr-un sistem de
selecþie riguros, ne obligã la un
învãþãmânt de calitate, iar oferta noastrã educativã þine cont de doleanþele
elevilor ºi de realitatea societãþii româneºti.
În ºcoala noastrã Primãria oraºului
Vãlenii de Munte cu aprobarea Consiliului local a investit mult ºi anul acesta. Dotãrile sunt moderne, propice desfãºurãrii unor lecþii de þinutã. Ambientul
asigurã un climat de securitate ºi de
viaþã ºcolarã propice învãþãturii.Se
lucreazã intens la reamenajarea spaþiului fostei cantine unde se vor da în folosinþã în curând cabinete moderne de
limbi strãine ºi clase pentru învãþãmântul gimnazial. Fondul de carte ºcolarã

gratuitã acoperã necesarul, sala de sport
ºi clasele au fost igienizate ºi s-a efectuat
curãþenia generalã. Catedrele de specialitate ºi-au pregãtit strategiile didactice iar planul managerial reflectã preocupãrile noastre pentru un învãþãmânt
performant. Ne bucurãm de sprijinul
Asociaþiei de Pãrinþi care este alãturi de
noi cu proiecte educative deosebite .
Zilnic, primul edil al oraºului, domnul Florin Constantin ne viziteazã, se intereseazã efectiv de nevoile ºcolii, de
mersul ºi de calitatea lucrãrilor de modernizare a colegiului.
Ca ºi pãrinþii, suntem interesaþi de asigurarea unui climat moral sãnãtos în
care disciplina ºi colegialitatea sã fie temeiul relaþiilor dintre elevi. Suntem preocupaþi de combaterea violenþei în
ºcoalã ºi de derularea unor proiecte de
sprijinire a elevilor merituoºi precum ºi
a celor cu probleme sociale deosebite.
Fãrã rabat susþinem obligativitatea
uniformei ºcolare, diferenþierea între
elevi trebuind sã se facã numai la nivelul performanþei ºcolare. Considerând
cã educaþia presupune un context mai
larg de dezvoltare a personalitãþii,
venim în întâmpinarea elevilor cu proiecte ºi programe educative extracurriculare capabile sã punã în valoare

potenþialul fiecãrui elev , sã apropie ºi
sã uneascã fiecare colectiv de elevi, sã
le orienteze cãtre o carierã deosebitã ºi
cãtre o viaþã fundamentatã pe principii
ºi valori democratice.
Porþile noului an ºcolar se deschid
cu drag pentru elevi în Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga”. În numele instituþiei
noastre urez succes tuturor elevilor,
sperând într-o conlucrare rodnicã în
parteneriatul educaþional cu factorii
responsabili din comunitatea localã ºi
din forurile care vegheazã destinul ºcolii
româneºti!
Director al Colegiului Naþional
„N.Iorga”Vãlenii de Munte,
prof. Maria Marghioala-Andrei

ªCOALA, GATA DE START!
LA LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ,,ROMEO CONSTANTINESCU’’
La Liceul Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu”, pregãtirile
pentru începerea noului an ºcolar au
intrat pe ultima sutã de metri. În perioada vacanþei de varã, s-au executat lucrãri de investiþii, reabilitãri ºi reparaþii,
igienizarea unitãþii ºcolare astfel încât
elevii sã beneficieze de condiþii optime
desfãºurãrii procesului instructiv-educativ. Lucrãrile menþionate mai sus s-au
realizat atât la sediul central al Liceului
Tehnologic cât ºi la cele doua ºcoli
structuri – ªcoala Primarã nr. 2 - Valea
Gardului ºi ªcoala Primarã nr. 4 Miuleºti.
La sediul central al Liceului Tehnologic s-au realizat urmãtoarele:
Atât în ºcoala veche cât ºi în corpul
nou de clãdire prevãzut cu 9 sãli de
clasã au fost vãruite toate sãlile de clasã,
holurile ºi grupurile sanitare. S-au
reparat toaletele ºi s-au executat lucrãri
de reparaþii ale lambriului pe ambele
etaje.
Din iniþiativa domnului primar Florin
Constantin, la unitatea noastrã de
învãþãmânt s-au executat lucrãri de
înlocuire a spãtarelor ºi ºezuturilor din
lemn la 120 de scaune ºi 170 de blaturi
pentru bãnci simple. Am fost sprijiniþi ºi
în vederea dotãrii cu mobilier a doua
sãli de clasã, dupã cum urmeazã:
 o salã de clasã cu 15 bãnci ºi 30 de
scaune cu sistem de reglaj pentru clasa I;
 o salã de clasã cu 18 bãnci duble ºi
36 de scaune cu sistem de reglaj pentru

un nou cabinet de informaticã ce a fost
deja dotat cu 28 de calculatoare noi.
Tot cu sprijinul Primãriei Vãlenii de
Munte s-au achiziþionat 4 videoproiectoare noi la care se asigurã sistem de
montaj suspendat, 5 table mari, 8 table
mici, 8 aviziere.
Cea mai importantã investiþie este
cea legatã de amenajarea unei baze
sportive moderne noi, prevãzutã cu
teren de minifotbal, handbal, volei ºi
pistã de alergare, cu gazon sintetic ºi a
unui parc amplasat între clãdirea veche
a ºcolii ºi baza sportivã. În acest caz,
lucrãrile se vor finaliza pânã la data de
16 septembrie, astfel încât festivitatea de
deschidere a noului an ºcolar sã se realizeze pe noua bazã sportivã.
Pe data de 12 septembrie sunt programate lucrãri de dezinsecþie ºi deratizare
a tuturor spaþiilor existente atât la sediul
Liceului Tehnologic Agromontan cât ºi
la cele douã ºcoli structuri.
La ªcoala Primarã nr. 2 Valea Gardului se fac eforturi pentru finalizarea
lucrãrilor de investiþii ºi reparaþii. În cele
douã sãli de clasã existente a fost
înlocuit parchetul vechi cu altul nou,
s-au amenajat toalete interioare, s-au
înlocuit uºile vechi cu uºi din PVC cu
geam termopan, a fost înlocuit gardul
vechi din plãci de beton cu unul nou din
plasã borduratã, ce va împrejmui incinta ºcolii ºi a grãdiniþei. S-au executat
lucrãri la sistemul de canalizare atât

pentru ºcoalã cât ºi pentru grãdiniþã ºi
s-a realizat racordarea acestuia la sistemul de canalizare al oraºului.
În acest an ºcolar, la ªcoala Primarã
nr. 2 Valea Gardului, a apãrut necesitatea înfiinþãrii unei clase pregãtitoare.
Deoarece localul ºcolii este prevãzut
doar cu 2 sãli de clasã, la iniþiativa domnului primar Florin Constantin, Consiliului Local al Oraºului Vãlenii de
Munte a hotãrât ca spaþiul destinat
activitãþilor didactice pentru clasa
pregãtitoare sã fie amenajat în fostul
Cãmin Cultural. Investiþia este una foarte
importantã, lucrãrile sunt avansate ºi pe
data de 16 septembrie cei mici vor beneficia de o salã de clasã dotatã cu
mobilier nou, adaptat particularitãþilor
lor de vârstã, vestiare, spaþiu pentru
servit masa, o salã pentru cursuri ,,after
school’’, toalete interioare. ºi aici, ca ºi
la sediul central al Liceului Tehnologic
Agromontan, în exterior se amenajeazã
un parc pentru ca elevii clasei pregãtitoare sã-ºi petreacã timpul destinat
pauzelor dintre orele de curs într-un
mod cât mai plãcut.
La Grãdiniþa Valea Gardului s-au executat lucrãri de înlocuire a tâmplãriei
vechi cu uºi ºi ferestre din PVC cu geam
termopan.
La ªcoala Primarã nr. 4 Miuleºti s-a
realizat vopsirea lamperiei pentru toate
cele 5 sãli de clasã.
Liceul Tehnologic Agromontan ºi cele

douã ºcoli structuri deþin din partea
Direcþiei Sanitare avizele necesare
funcþionãrii în anul ºcolar 2013-2014.
În acest an ºcolar, toþi elevii
claselor pregãtitoare ºi claselor I vor
primi din partea Primãriei Oraºului
Vãlenii de Munte ghiozdane ºi
rechizite necesare activitãþii didactice.
Manualele ºcolare, utilizate în
învãþãmântul obligatoriu, sunt pregãtite
pentru a fi distribuite elevilor în prima zi
a noului an ºcolar.
ªcoala dispune de un corp profesoral
bine pregãtit, capabil sã ofere elevilor o
educaþie de calitate. Pânã la data de
6 septembrie 2013, încadrarea cu personal didactic calificat s-a realizat în proporþie de 95,6%, urmând ca diferenþa de
4,4% sã fie completatã prin repartizarea
pe cele 4 catedre/posturi incomplete
(fizicã, economic/administrativ, turism,
agriculturã) a personalului didactic,
repartizare care se va realiza pe data de
13 septembrie de cãtre ISJ Prahova.
Având în vedere cele menþionate,
se poate spune cã, la Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu’’ Vãlenii de Munte, sunt îndeplinite toate condiþiile pentru a-i
întâmpina pe elevi aºa cum se
cuvine, în prima zi de ºcoalã.
Director,
prof. ing. Nicolae Ghencea
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Prahova susþine dezvoltarea
Republicii Moldova
În cadrul eforturilor susþinute ale consiliului judeþean
de promovare a judeþului Prahova în afara graniþelor naþionale s-a înscris ºi evenimentul
Euro-Prahova desfãºurat în perioada 26-28 august 2013 în Republica Moldova.
Programul manifestãrilor a
fost alcãtuit de preºedintele
consiliului judeþean Mircea
Cosma, fidel principiului conform cãruia relaþiile bilaterale
de bunã colaborare între douã
state nu se pot consolida doar
prin declaraþii, fie ele scrise
sau verbale, ci numai prin acþiuni concrete.
Astfel delegaþiile participante în acastã peroadã la dezbaterile, inaugurãrile ºi expoziþiile din capitala Chiºinãu ºi din
oraºul Cimiºlia, au fost alcãtuite din parlamentari, primari
din 23 de localitãþi, consilieri
judeþeni ºi locali, membrii ai
unor regii deconcentrate, membrii ai aparatelor de lucru din
cadrul consiliului judeþean ºi
al primãriilor ºi reprezentanþi
ai principalilor agenþi economici ce îºi desfãºoarã activitatea în judeþul nostru.
Startul evenimentului a fost
dat în clãdirea Consiliului
Raional Cimiºlia cu prilejul
deschiderii lucrãrilor Academiei Populare Cimiºlia, unde istorici, profesori ºi academicieni
au avut dezbateri pe tema “România Mare – 95 de ani”. S-a
continuat cu o serie de expoziþii ºi alocuþiuni în cadrul cãrora
gazdele, reprezentate de pri-

marul oraºului Cimiºlia, Gheorghe Rãileanu ºi Maxim Colþa
preºedintele Consiliului Raional, au mulþumit “fraþilor de
peste Prut” pentru interesul
deosebit arãtat faþã de întãrirea
relaþiilor de colaborare cu Republica Moldova.
Tot în aceastã perioadã mai
exact pe 27 august a avut loc ºi
o vizitã a premierului român
Victor Ponta cu prilejul zilei naþionale a Republicii Moldova.
Acesta a inaugurat alãturi de
omologul sãu moldovean, Iurie
Leancã gazoductul strategic
Iaºi-Ungheni ce urmeazã sã
interconecteze reþelele de gaz
ale României ºi Republicii Mol-

dova (cu o lungime de 43,2 km
ºi o capacitate maximã de 1,5
miliarde de metri cubi anual).
Ulterior, alãturându-se delegaþiei guvernamentale ºi delegaþia judeþului Prahova a depus o coroanã de flori la monumentul lui ªtefan cel Mare din
centrul Chiºinãului, cinstind
astfel cei 22 de ani de la declararea independenþei faþã de
URSS. Pe lângã reînoirea ºi
semnarea unor noi acorduri de
înfrãþire între localitãþi din Judeþul Prahova ºi Raionul Cimiºlia au fost inaugurate lucrãrile
la Parcul Industrial Cimiºlia.
Aceastã investiþie susþinutã
de Guvernul Republicii Moldova, Primãria Oraºului Cimiºlia ºi Consiliul Judeþean Prahova reprezintã primul parc
industrial de tip greenfield din
þara vecinã ce se va întinde pe
40 de hectare ºi va avea o valoare finalã de aproape 70 de
milioane de lei.
La eveniment au mai participat alãturi de oficialitãþi
române ºi moldovene ºi câþiva
investitori din Germania, Italia ºi
Polonia care vor sã dezvolte
afaceri în viitorul parc industrial.

Dezvelirea bustului regelui
dac Burebista, în localitatea Selemet a fost un nou prilej pentru recursul la istoria comunã a
românilor de pe cele douã maluri ale Prutului, totul desfãºurându-se pe ritmurile cântecelor patriotice ale fanfarei consiliului judeþean. La Selemet
s-a reamintit tuturor ca anul
2013 reprezintã primul an în
care limba românã este sãrbãtoritã în mod oficial ºi în
România ºi în Republica
Moldova la data de 31 august.
Având în vedere înfrãþirea
de peste 10 ani dintre oraºul
Vãlenii de Munte ºi oraºul
Cimiºlia dar ºi buna colaborare
dintre autoritãþile celor douã
localitãþi, atât la evenimentele
prilejuite de Euro-Prahova cât
ºi la cele ocazionate de ziua

Cimiºliei (28 august) a luat
parte ºi o delegaþie a oraºului
nostru.
Aceasta a fost condusã de
primarul oraºului, Florin
Constantin, ºi a fost compusã
din consilieri locali ºi membri
ai aparatului de specialitate al
primarului. Cu acest prilej, în
cadrul dezbaterilor oficiale,
domnul Florin Constantin a
fost solicitat sã ofere cîteva informaþii despre începuturile
colaborãrii dintre Vãlenii de
Munte ºi Cimiºlia dar mai ales
despre succesul economic al
Prahova Industrial Parc, primul parc industrial înfiinþat în
România ºi aflat în administrarea consiliului local Vãlenii
de Munte.
Andrei Nicolae,
consilier local

ªCOALA GIMNAZIALÃ ,,ING. GHEORGHE PÃNCULESCU”
ÎN AªTEPTAREA PRIMULUI SUNET DE CLOPOÞEL

An de an, atenþia societãþii româneºti
se focalizeazã, în luna septembrie,
asupra ºcolii, aceastã citadelã a cunoaºterii unde ne întâlnim, în prag de
toamnã, pentru a începe un nou an
ºcolar.
Aici, în templul ºcolii, alãturi de cãrþi
ºi dascãli, elevii se pot forma pentru a
descoperi noi înþelesuri unei vieþi în perpetuã schimbare.

ªcoala Gimnazialã ,,Ing. Gheorghe
Pãnculescu” Vãlenii de Munte s-a
pregãtit pentru începerea cursurilor cu
speranþa cã toate realizãrile anului
ºcolar trecut se vor consolida,toate
investiþiile fãcute îºi vor dovedi utilitatea, iar cei 761 elevi vor beneficia de
servicii educaþionale de calitate.
În acest scop, strãdaniile autoritãþilor
locale ale Consiliului local al oraºului
Vãlenii de Munte ºi ale d-lui. Primar
Florin Constantin au demonstrat, o datã
în plus, cã ºcoala reprezintã o prioritate,
iar grija pentru asigurarea unor spaþii
educaþionale adecvate standardelor de
calitate nu a rãmas la nivel declarativ, ci
s-a concretizat în investiþii consistente.
Astfel, ne-am pregãtit sã-i primim pe
elevii noºtri cu sãli de clasã igienizate în
care au avut loc ample lucrãri de demolare a sobelor vechi,de zugrãvit ºi vopsit, s-a amenajat o salã multimedia do-

tatã cu 25 calculatoare noi ºi videoproiector, pe lângã laboratorul de informaticã înfiinþat în anul ºcolar 2012 – 2013,
spaþii în care actul didactic va spori în
calitate ºi va satisface nevoia de cunoaºtere a copiilor.
Prevederea Legii Educaþiei privind
funcþionarea claselor pregãtitoare în
unitãþile ºcolare, prevedere devenitã
realitate încã din anul ºcolar trecut, a
determinat concentrarea eforturilor conducerii ºcolii ºi a autoritãþilor locale spre
amenajarea sãlilor destinate procesului
instructiv – educativ în care sunt cuprinºi copiii de 6 ani. Având în vedere cã
noul an ºcolar debuteazã cu 4 colective
(102 copii), s-a achiziþionat mobilier
adecvat, s-a parchetat, zugrãvit ºi vopsit,
s-a dotat cu calculator ºi videoproiector
încã o salã de clasã.
Tot spre bucuria celor 190 copii din
clasele din pregãtitoare ºi clasa I, pre-

cum ºi a pãrinþilor, Primãria oraºului a
lansat proiectul ,,Primul ghiozdan” cu
finanþarea din bugetul local.
Nu putem încheia lista pregãtirilor
pentru debutul noului an ºcolar, fãrã a
preciza cã va funcþiona în unitatea noastrã, conform autorizãrii emise prin
Ordinul Ministerului Educaþiei Naþionale, o clasã a V a cu profil sportiv,
specializarea HANDBAL, ceea ce oferã
cadrul legal ºi favorabil valorificãrii aptitudinilor unor copii.
Dorim sã pregãtim elevi cu capacitãþi
reale de adaptare la schimbãri, de aceea
urãm elevilor noºtri succes , disponibilitate faþã de sarcinile ºcolare, iar
autoritãþilor locale ºi pãrinþilor le urãm
sã fie alãturi de noi ca parteneri care se
implicã în aceastã muncã de educaþie
într-o strânsã relaþie cu ºcoala.
Director,
prof. FLOAREA VULPE
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O varã activã, pentru o toamnã liniºtitã…
Glasurile vesele de copii
care umplu liniºtea ultimelor
zile de vacanþã se împletesc cu
trilurile de rãmas bun ale înaripatelor cãlãtoare ºi cu foºnetul
primelor frunze rãpuse de
timp. E vremea aºezãrii amintirilor de varã în lãcaºurile sufletului ºi a avântului spre cetãþile
învãþãturii.
În grãdiniþele din oraºul
nostru vara a avut alte valenþe.
Fãrã a se fi stins ecoul strãlucitoarelor serbãri de sfârºit de an
ºcolar, în “palatele noastre de
poveºti” a început sã se trudeascã pentru viitorul an
ºcolar.
Au fost verificate instalaþiile sanitare ºi au fost remediate
defecþiunile constatate. Toate
cele patru unitãþi au primit
materialele necesare igienizãrii
ºi recondiþionãrii sãlilor de
clasã, anexelor, curþilor ºi locurilor de joacã. S-a realizat
dezinsecþia obligatorie ºi necesarã în unitãþi.

Au existat ºi lucrãri de
mare amploare. La grãdiniþa
cu program prelungit s-a realizat
izolarea termicã a
clãdirii.
Investiþia majorã realizatã de
Primãria oraºului va cotribui la
îmbunãtãþirea condiþiilor în
care îºi va desfãºura activitatea aceastã unitate de
învãþãmânt, deoarece aici
copiii petrec o perioadã mai
mare de timp ºi au nevoie de
un mediu plãcut ºi primitor.
Odatã cu reabilitarea termicã,
s-a îmbunãtãþit ºi aspectul
clãdirii care îmbie micii
îngeraºi sã îi treacã pragul.
O altã importantã lucrare
s-a realizat la Grãdiniþa cu
program normal nr.3 (Valea
Gardului) unde s-a înlocuit
întreaga tâmplãrie de lemn
cu tâmplãrie termopan, s-au
zugrãvit interioarele, s-a realizat împrejmuirea cu gard
nou.

lucrãrilor astfel încât noul an
ºcolar sã poatã intra pe uºa din
faþã a fiecãrei grãdiniþe.
De asemenea, þin sã mulþumesc membrilor «familiei»
învãþãmântului preºcolar vãlenar – personal nedidactic, didactic auxiliar, didactic, Consiliul de administraþie – care au
înþeles cã munca din varã
pregãteºte o toamnã liniºtitã.
Sãlile de grupã sunt pregãtite
ºi au primit tuºa finalã a educatoarelor care au adus plusul de
culoare necesar mediului educativ din grãdiniþã.
Totul aratã altfel, nou, cu un
aer proaspãt care îndeamnã la
acþiuni frumoase ºi pline de valoare educativã.
Atenþia celor implicaþi s-a
îndreptat ºi asupra îmbunãtãþirii mijloacelor didactice
care sã þinã pasul cu vremurile.
Asfel, fiecare salã de grupã va fi
dotatã cu un calculator nou,

performant, care va contribui la
creºterea calitãþii demersurilor
educative desfãºurate în grãdiniþele oraºului nostru.
Doresc sã remarc implicarea directã a domnului primar Florin Constantin în reliefarea aspectelor de remediat,
dar ºi în demersurile fãcute
pentru terminarea la timp a

Vã aºteptãm, dragi copii,
sã le daþi viaþã cu glasurile
voastre cristaline,
cu inocenþa jocului ºi
cu bucuria revederii!
Prof.înv.preºc.
MARIANA RENÞEA,
director GRÃDINIÞA
CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, VÃLENII DE MUNTE
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START APROAPE PERFECT PENTRU CSO "TELEAJENUL"
VÃLENII DE MUNTE ÎN NOUL SEZON
Lotul echipei CSO "Teleajenul" Vãlenii de Munte
pentru anul competiþional 2013-2014

prof. Gheorghe Rãdulescu
CSO "Teleajenul" Vãlenii de
Munte are un start bun în noua
ediþie a campionatului Liga A,
Prahova.
Cu o singurã înfrângere
ºi patru victorii, ultima
repurtatã în faþa liderului
clasamentului Petrolistul
Boldeºti, echipa noastrã
ocupa un meritat loc 5 la
egalitate de puncte cu
locurile 3 si 4, fiind
astfel revelaþia
acestui campionat.

BASCHET

Rãdulescu
Gheorghe
(Preºedinte)
Sîrbu Radu
(Antrenor)

Voinea Vasile
(Antrenor)

Sîrbu Sorin
(Antrenor juniori)

Cojanu Gabriel
(Organizator competiþii)

În aceasta varã echipa de baschet CSO Teleajenul Sevlar Vãlenii de
Munte a participat la un turneu de baby baschet organizat la Târgu Mureº,
unde echipa
noastrã antrenatã de Florin
Creþu a ocupat
un loc meritoriu, în prima
jumãtate a
clasamentului,
având în
vedere cã jucãtorii din oraºul
nostru nãscuþi
în anii 20022003 au pãºit în
tainele
baschetului
de doar 6 luni.

