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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

9 MAI, de patru ori
sãrbãtoare la
Vãlenii de Munte
 Proclamarea independenþei de stat
a României la 9 mai 1877;
Victoria Coaliþiei Naþiunilor Unite în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial la 9 mai
1945;
Ziua Europei;
 Pentru locuitorii din Vãlenii de
Munte, acestã datã semnificã ZIUA
ORAªULUI NOSTRU.
citiþi în pagina 4

Program de mãsuri
privind gospodãrirea ºi
înfrumuseþarea oraºului
Vãlenii de Munte
pe anul 2015

ZIUA PORÞILOR DESCHISE
la Spitalul Orãºenesc Vãlenii de Munte
Daniel DIMACHE

Partea a II-a
TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

a) Îmbunãtãþirea activitãþii de transport în
comun conform Normelor legale în vigoare ºi
monitorizarea firmei ce deþine licenþa de
transport;
b) verificarea activitãþii de taximetrie de
pe raza oraºului, privind autorizarea ºi
respectarea dispoziþiilor legale din Legea
taximetriei (Legea nr.265/2007);
c) verificarea firmei concesionare a transportului public din autogara Vãlenii de
Munte, cu privire la numãrul necesar de
microbuze ºi autobuze;
d) menþinerea curãþeniei în autogarã ºi
folosirea staþiilor stabilite de Primãria oraºului Vãlenii de Munte;
e) toþi deþinãtorii de mijloace de transport,
persoane fizice sau juridice, sunt obligaþi
conform legii, ca la intrarea pe drumurile
publice sã asigure curãþirea pneurilor;
ILUMINATUL PUBLIC

 Contractul de service pentru iluminatul
public Vãlenii de Munte va fi asigurat în anul
2015 de cãtre o firmã specializatã în domeniu
- S.C.MELL ELECTRIC BÃICOI. Prin contract
se va stabili perioada de intervenþie sãptãmânal sau ori de câte ori situaþia o impune.
 Modernizarea iluminatului public prin
schimbarea stâlpilor de iluminat ºi introducerea cablajului pe tuburi subterane.
 Montarea unui sistem de monitorizare
video pe domeniul public al oraºului Vãlenii
de Munte.

(continuare în pagina 3)

Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte
ºi-a deschis porþile
pentru vizitatori în ziua
de 7 Aprilie, o datã cu
semnificaþii deosebite,
când se sãrbãtoreºte
în fiecare an
Ziua Mondialã
a Sãnãtãþii.
Manifestarea a fost dedicatã tuturor celor care
au dorit sã cunoascã activitatea tuturor secþiilor
spitalului, precum ºi a cadrelor medicale. Un excelent prilej ca lucrãtorii din
cadrul spitalului, factorii
din administraþia localã ºi
vãlenarii - comunitatea localã sã se întâlneascã,
într-un cadru relaxat, într-o
atmosferã sãrbãtoreascã,
ºi sã evalueze împreunã
nivelul la care sa fost ridicat Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte prin eforturile conjugate ale acestora. Investiþiile valoroase
din ultimii trei ani, de
aproape 1,3 milioane de
euro, majoritatea fondurilor alocate din bugetul
local, deci o contribuþie a

comunitãþii, investiþii eficiente ºi bine chibzuite, au
fãcut ca spitalul din Vãleni
sã fie unul dintre cele mai
moderne din judeþ ºi cu
servicii medicale foarte
apreciate.
Vizitatorii au putut vedea aripa nouã a spitalului, secþiile modernizate,
printre care maternitatea
ºi pediatria, dar ºi celelalte
secþii unde actul medical
se face la standarde superioare.
Pe 7 Aprilie a fost un
moment deosebit, de întâlnire a personalului medical, a medicilor, atât cei
aflaþi în activitate, cât ºi a
celor care au lucrat de-a
lungul vremii aici, a consilierilor locali ºi judeþeni,
a unor personalitãþi locale,

TELEFOANE UTILE:

Vocea cetãþenilor
Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre primãrie transmise în mediul
on-line (pe pagina de Facebook Constantin Florin sau pe e-mail primariavaleniidemunte@yahoo.com)
ori în scris la sediul instituþiei se vor regãsi în rubrica “VOCEA CETÃÞENILOR”.

Sorin M.: “Se organizeazã
ceva anul acesta de 9 mai, de
ziua oraºului? Ne-am obiºnuit
ca domnul primar sã organizeze în fiecare an evenimente
deosebite ºi sperãm ca ºi anul
acesta sã facã la fel. Mai ales
cã 9 mai picã sâmbãta iar toþi
vãlenarii pot ieºi, seara, la un
mic, o bere ºi un spectacol cu
muzicã popularã sau uºoarã.”

Ion P.: “Felicitãri pentru
modul în care aþi organizat
concursul de table. Ar fi bine
sã mai faceþi astfel de competiþii dar nu numai pentru
pensionari. Cred cã ar fi frumos sã se organizeze concursuri de table, rummy, ºah
pe categorii de vârstã: tineri,
adulþi, pensionari, de câteva
ori pe an.”

Ana-Maria Ionescu: “Se
mai construiesc blocuri ANL
în oraº? Am citit în ziarul local
cã se vor face mai multe case,
dar cu credit ipotecar. Noi suntem o familie tânãrã ºi am dori
un

apartament,

oaspeþi din alte localitãþi,
precum primarul din
Ceraºu, Dumitru Duca.
Dupã ce managerul spitalului, Marian Nicolae ºi
directorul medical Cristiana Tache s-au adresat
invitaþilor cu scurte discur-

deoarece

casele sunt destul de scumpe
ºi nu ne permitem una încã.”

 Pentru apã ºi canalizare:
0728.880.605 – ing. ROMULUS
MÃNCILÃ (08.00 - 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (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 PL;
 Centrul Cultural: 0244 280 345

suri, primarul Florin
Constantin a þinut sã mulþumeascã întregului personal medical "pentru
cuvintele de mulþumire pe
care ne este dat sã le
auzim în saloane de la
pacienþi".

SÃPTÃMÂNA
„ªCOALA ALTFEL„
Sãptãmâna 6-10 aprilie 2015 a fost dedicatã activitãþilor educative extracurriculare ºi extraºcolare pentru elevii din
învãþãmântul preuniversitar, în cadrul programului „ªCOALA ALTFEL - SÃ ªTII MAI
MULTE, SÃ FII MAI BUN„.

citiþi în pagina 2

29 APRILIE,
Ziua Veteranilor de
Rãzboi ai României
citiþi în pagina 3
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Vãlenii de Munte - EDUCAÞIE, CULTURÃ
Sãptãmâna 6-10 aprilie 2015 a fost dedicatã activitãþilor
educative extracurriculare ºi extraºcolare pentru elevii
din învãþãmântul preuniversitar, în cadrul programului
„ªCOALA ALTFEL - SÃ ªTII MAI MULTE, SÃ FII MAI BUN„.
În aceastã perioadã nu se organizeazã cursuri conform orarului obiºnuit al ºcolii, programul desfãºurându-se
în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor ºi a cadrelor didactice în activitãþi care sã rãspundã intereselor ºi preocupãrilor diverse ale elevilor, sã punã în valoare talentele ºi capacitãþile lor în diferite domenii ºi sã stimuleze
participarea lor la activitãþi variate, în contexte nonformale. De asemenea, presupune implicarea, în egalã
mãsurã, a elevilor, a cadrelor didactice, a pãrinþilor, astfel
încât proiectele ºi activitãþile selectate sã corespundã
obiectivelor educaþionale specifice comunitãþii ºcolare,
fiind un rezultat al opþiunilor acesteia.
Toate ºcolile din oraº au avut activitãþi deosebite.
Dintre cele mai semnificative, în funcþie de vârsta
elevilor, realizatorii acestor alfel de lecþii le prezintã:

La Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga”
Elevii Colegiului Naþional „ Nicolae
Iorga„ au avut ocazia sã participe la
activitãþi diverse, concursuri, competiþii sportive, drumeþii, sub atenta
îndrumare a diriginþilor ºi a profesorilor clasei.
Cu sprijinul Asociaþiei de Pãrinþi a
fost organizatã ºi activitatea de joi, 9
aprilie 2015, denumitã simbolic „FABRICA DE OXIGEN VERDE-VIU”, la
care elevii ºcolii au participat astfel:
clasele a VI-a, a VIII-a ºi a X-a A au amenajat spaþiul verde din curtea ºcolii,
clasele a IX-a ºi a X-a au participat la
prelegeri la Centrul Cultural, iar clasele
a XI-a A, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D ºi a
XI-a E au plantat salcâmi în zona
Berevoieºti, pe dealul de la ªipoþel
(teren pus la dispoziþie de Primãria
oraºului Vãlenii de Munte).
Reprezentanþii Primãriei, Direcþiei
Silvice Prahova, ai Comisariatului de
Regim Silvic ºi Cinegetic Ploieºti ºi ai
Gãrzii Naþionale de Mediu –
Comisariatul Judeþean Prahova au fost
alãturi de copii atât la Centrul

SÃPTÃMÂNA „ªCOALA ALTFEL„
La Liceul Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu”
Educaþia nonformalã
reprezintã un mod diferit
de învãþare ºi dezvoltare a
competenþelor din diferite
domenii. În sãptãmâna 06 10 aprilie 2015, sãptãmânã
dedicatã activitãþilor sub
genericul Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!, elevii claselor a IX-a A ºi B, a
X-a A ºi a XI-a A, însoþiþi de
diriginþii lor, prof. Tatiana
Bãlan, prof. Alina Ardeleanu, prof. Dana Burduºel
ºi prof. Andreea Rogozea
au acceptat invitaþia de a
participa la o activitate de

Cultural cât ºi pe deal. Cei 85 de elevi,
însoþiþi de profesorii diriginþi (Crivãþ
Augustin, Visoschi Ioan, Stan
Constantin, Petre Florin, Stan Petruþa)
au plantat 200 de salcâmi. Prin acest
proiect s-a dorit ca tinerii sã manifeste
un mai mare interes faþã de mediul
înconjurãtor, sã conºtientizeze cã
plantarea de copaci poate rezolva
multe probleme de mediu existente, cã
aceºtia reduc poluarea, protejeazã
împotriva cãldurii excesive, sunt o
barierã în calea ploilor torenþiale care
duc la inundaþii ºi la alunecãrile de
teren.
Implicarea pãrinþilor în astfel de
activitãþi, în special a preºedintei asociaþiei Elena Frîncu, este beneficã, deoarece aceºtia îºi fac simþitã prezenþa în
procesul de învãþãmânt, fãrã însã a
modifica desfãºurarea acestuia, aduc
un suflu nou, devin responsabili,
pentru cã în educarea copiilor ºi
pãrinþii au un rol esenþial ºi
continuu.

Prof. Claudiþa
Chiº

În lunga istorie a cutremurelor din
spaþiul românesc - începând cu cel
din anul 1022 (6, 5 grade pe scara
Richter) - localitatea noastrã a fost
cea mai afectatã de cele din 1738
(7,7), 1802 (7,9 - 8,2- grad XII "catastrofe"), 1901 (7,2), 1940 (7,4) ºi ultimul trãit ºi de actuala generaþie,
1977 (4 martie ora 21, 22 mãsurat
la 7,2 grade Richter).
Cele mai afectate au fost bisericile:
Mãnãstirea (1738, 1802, 1940, 1977),
Sf. Ioan, Nica Filip, Berevoieºti,
Tabaci, Berceni (1940 - nerefãcutã
niciodatã). A dispãrut ªcoala de Fete

(1940), ªcoala de Bãieþi (1977), instituþii de tradiþie: bãnci, restaurante,
grãdiniþe ºi mult iubita garã. Au dispãrut din centrul oraºului peste 80%
dintre clãdirile de tradiþie ale acestei
zone, partea patriarhalã apreciatã de
Nicolae Iorga. Au decedat sub greutatea zidurilor
4 persoane.
Începând cu
acest numãr de
ziar ne propunem
o întoarcere în
timp prin imagini
rãmase de la
maestrul Bebe
Dimitriu.

Toate aceste aspecte au
fost argumentate cu fotografii din schimburile de
experienþã la care participaserã aceºti voluntari. ªi
pentru a fi mai convingãtori, Marine, de origine
francezã, a explicat cum a
devenit posibil ca ea sa
ajungã în þara noastrã ºi sã
participe alãturi de aceºti
voluntari: în cadrul programului european Erasmus +
existã programul EVS (European Voluntary Service)
care se adreseazã tuturor
persoanelor cu vârste
cuprinse între 18 ºi 30 ani,
motivate, vorbitoare de
limba englezã; se contacteazã o asociaþie de profil din þarã (Curba de
Culturã în România) ºi se
realizeazã un proiect pe o
temã la alegere.
În concluzie, activitatea
de educaþie nonformalã a
fost un succes de ambele
pãrþi, drept dovadã comentariile voluntarilor care au
fost asaltaþi de întrebãrile
elevilor noºtri.
Prof. Andreea
Rogozea

La ªcoala Gimnazialã „Ing. Gheorghe Pãnculescu”
Cadrele didactice ale ªcolii
Gimnaziale ”Ing.
Gheorghe Pãnculescu”, în special coordonatorii
claselor primare
ºi gimnaziale, au
fost ºi anul acesta
la fel de implicaþi ºi plini de iniþiativã ca ºi în
anii precedenþi. Au organizat activitãþi
sportive, recreative, activitãþi cu caracter cultural-artistic, ºtiinþific, de voluntariat, educaþie
pentru sãnãtate, educaþie religioasã prilejuitã
de apropierea sãrbãtorii Sfintelor Paºti, ºi
multe alte tipuri de activitãþi cu caracter
educativ.
Încã de la debutul programului naþional
„ªcoala Altfel” în 2012 ºcoala noastrã organizeazã în fiecare an o activitate desfãºuratã
cu toate clasele gimnaziale la Centrul Cultural
care are un succes din ce în ce mai rãsunãtor
cu fiecare nouã ediþie. Aceastã activitate-concurs de descoperire ºi încurajare a noilor talente este intitulatã ”Elevii au talent”. Ediþia

VÃLENII SUB CUTREMURE
Ion Bocioacã

promovare a educaþiei nonformale.
Astfel,
pe
08.04.2015, între orele 9 ºi
10, a avut loc în Amfiteatrul
Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vãlenii de
Munte o întâlnire cu voluntarii de la Curba de Culturã.
Ce este Curba de
Culturã?
Rãspunsul la aceastã
întrebare a fost oferit de
cãtre voluntarii: Rãzvan,
Marine ºi Andrei care, prin
maniera directã de adresare ºi prin explicaþiile date
tuturor celor prezenþi, au
reuºit sã trezeascã interesul

elevilor, sã-i lãmureascã
asupra sensului cuvântului
voluntariat ºi asupra importanþei actului în sine ºi a
beneficiilor sale.
A fi voluntar înseamnã a
desfãºura o activitate fãrã a
fi plãtit. Unul dintre avantajele voluntariatului în specializare constã în faptul cã
este considerat experienþã
în domeniul respectiv. Printre alte avantaje, ca voluntar internaþional, ar fi
acela de a vorbi într-o
limbã strãinã (limba englezã, în acest caz), de a
cãlãtori ºi de a descoperi
culturi noi, de a lega prietenii într-un spaþiu real, de
a învinge temeri prin confruntare directã.

ªcoala de Bãieþi

de anul acesta (a patra) a avut loc pe data de
9 aprilie. Cei aproximativ patruzeci de concurenþi au cântat, au dansat, au jucat scenete,
ba chiar au mixat muzicã, au fãcut calcule
matematice rapide fãrã calculator ºi au rostit
cuvinte invers cu viteza vorbirii normale.
Talentul lor a fost apreciat de cãtre un juriu cu
experienþã pentru cã are o componenþã relativ identicã de la prima ediþie din 2012: ”veteranii” sunt domnii profesori Pãun Sorin ºi
Matei Claudiu, cãrora li s-a alãturat anul acesta doamna profesoarã de muzicã Rotaru
Cremona. În afara concursului, doamna bibliotecarã Stroe Alina ºi elevii cursurilor de
dans pe care le organizeazã ne-au încântat ca
în fiecare an cu dansurile ºi costumele lor.
Prof. Drãguºanu Carmen Mirela

Cupola bisericii Mãnãstirea

Gara
Vãleni

Casa
Craioveanu
(acum se aflã
blocul cu
Bancpost)
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE, EVENIMENT

Program de mãsuri privind gospodãrirea ºi înfrumuseþarea
oraºului Vãlenii de Munte pe anul 2015
(continuare din pagina 1)
REABILITARE DISTRIBUÞIE
APÃ POTABILÃ ªI CANALIZARE
A. Proiecte elaborate de cãtre
Primãria oraºului Vãlenii de
Munte:
a) extinderea canalizãrii pe str. Al.
Donici, Ec. Varga, Aurel Vlaicu,
Miriºtii, Petre Liciu;
b) înlocuirea reþelei de distribuþie
apã potabilã în baza proiectului elaborat pe strãzile: Cireºi, 1 Iunie,
Mihail Kogãlniceanu, Progresului
(parþial), 23 August, Serii, Plopilor,
Soarelui, Lunii.
B. Proiecte ºi responsabilitãþi
ale SC.HIDRO PRAHOVA S.A.
Ploieºti
a) continuarea lucrãrilor de canalizare cu fonduri europene;
b) înlocuirea reþelei de distribuþie
apã potabilã pe strãzile Vasile Alecsandri, Florilor, Lalelelor, Iacob Negruzzi ºi Victor Babeº.
c) contorizarea tuturor locuinþelor
cu apometre;
d) intervenþia operativã la evenimentele produse la conductele de
apã ºi canalizare;
e) înlocuirea reþelelor de distribuþie a apei potabile unde vor apãrea
avarii;
f) lucrãri de reabilitare în staþia de
epurare;
g) completarea operativã cu capace a cãminelor de distribuþie a apei
ºi a celor de canalizare;
h) urmãrirea racordãrii la reþeaua
de canalizare a tuturor locuitorilor pe
ale cãror strãzi s-au terminat lucrãrile
de canalizare.

PROIECTE EUROPENE PROPUSE
 înfiinþarea unui centru de informare ºi promovare turisticã în oraºul
Vãlenii de Munte;
 înfiinþarea unei baze de agrement în zona Rizãneºti;
 execuþie parc cu panouri fotovoltaice pe strada Berevoieºti pentru
reducerea consumului de energie
electricã.
OBLIGAÞIILE INSTITUÞIILOR
PUBLICE, ALE OPERATORILOR
ECONOMICI ªI ALE
AUTORITÃÞILOR
ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
a) sã întreþinã în stare corespunzãtoare imobilele în care îºi desfãºoarã
activitatea prin efectuarea de lucrãri
de reparaþii, amenajãri ºi alte lucrãri
specifice;
b) sã asigure repararea, spãlarea
geamurilor ºi a vitrinelor, înlocuirea
celor sparte, întreþinerea firmelor ºi a
faþadelor imobilelor în care îºi
desfãºoarã activitatea, inclusiv
spãlarea, curãþirea ºi zugrãvirea periodicã a acestora;

c) sã asigure curãþenia la locurile
de depozitare a materialelor în
curãile interioare ºi pe celelalte
terenuri pe care le deþin, precum ºi
pe alte cãi de acces;
d) sã asigure igiena imobilelor ºi
incintelor deþinute sub orice formã,
prin activitatea de curãþenie, dezinfecþie ºi deratizare;
e) sã depoziteze corespunzãtor
reziduurile menajere industriale, agricole, precum ºi materialele refolosibile;
f) sã efectueze ºi sã menþinã
curãþenia trotuarelor, a pãrþii carosabile a strãzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc ºi sã îndepãrteze zãpada ºi gheaþa
de pe trotuarele din dreptul imobilelor ºi incintelor în care îºi desfãºoarã activitatea;
g) sã încheie contracte de salubrizare cu unitatea de salubritate
(dacã nu au pânã în prezent);
h) sã nu expunã ºi comercializeze
produse de orice fel pe terenurile ºi
pe faþada clãdirilor indiferent de
forma de proprietate sau a titularului
dreptului de administrare, fãrã a
deþine autorizaþie în acest sens.

29 aprilie, Ziua Veteranilor
de Rãzboi ai României
Se împlinesc 8 ani de
când sãrbãtorim, pe 29
aprilie, Ziua Veteranilor de
Rãzboi conform H.G.1222
din 10 octombrie 2007, dar
aceastã zi a fost comemoratã din anul 1902.
Reamintim cã alegerea
zilei de 29 aprilie nu a fost
întâmplãtoare, în ziua de 29
aprilie 1902, cu 113 ani în
urmã Regele Carol I a instituit titlul de "VETERAN DE
RÃZBOI" în baza prevederilor Convenþiei de la Geneva din 1870 a statelor
europene, în onoarea combatanþilor acoperiþi de glorie pe redutele Rãzboiului
de Independenta din anul
1877.Atunci, ca ºi azi s-a
realizat o binemeritatã reparaþie moralã faþã de cei
mai vârstnici ostaºi ai þãrii
aflaþi azi la vârsta senectuþii, care în tinereþe ºi-au
afirmat cu putere voinþa
pentru apãrarea þãrii.
Din supravieþuitorii celui de-al doilea rãzboi mon-

dial, cea mai sângeroasã
conflagraþie din istoria
omenirii, mulþi pãstreazã
urmele schijelor ºi gloanþelor duºmanilor pe corpul
lor, precum ºi amintirea
celor care nu s-au mai
întors acasã.
Poporul nostru este
cãlãuzit de cele mai sfinte
ºi statornice sentimente de
dragoste de þarã ºi credinþã
strãbunã, de cinstire ºi
apãrare a valorilor spirituale ºi materiale ale poporului român, de pace ºi
solidaritate.
În numele membrilor
A.N.V.R Prahova, filiala
Vãlenii de Munte, doresc
veteranilor, care mai
sunt printre noi, multã
sãnãtate, viaþã lungã cu
cât mai puþine griji ºi cât
mai multe bucurii!

Preºedinte filiala
A.N.V.R Vãlenii de Munte,
Col ® Moise Nicolae

Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor
SC ESODUT- TDS
SRL este beneficiara
proiectului "Creºterea
capacitãþii de producþie ºi a calitãþii produselor ºi serviciilor
din domeniul construcþiilor oferite în
cadrul SC ESODUT-TDS
SRL prin achiziþia de
utilaje moderne,
aparate de mãsurã ºi
tehnicã de calcul", cod
SMIS 52388 în valoare
totalã de 881.276,06 lei,
din care finanþare nerambursabilã în valoare
de 857.716,06 lei (finanþare nerambursabilã din
FEDR 767.141,24 lei ºi
finanþare nerambursabilã din bugetul naþional
90.573,82 lei) prin POR
2007-2013.
Proiectul este cofinanþat prin Programul
Operaþional Regional
2007-2013, Axa prioritarã
4 - Sprijinirea mediului

de afaceri regional ºi
local, Domeniul Major
de Intervenþie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor", program gestionat de cãtre
Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice, în calitate
de Autoritate de Management ºi de Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia, în
calitate de Organism
Intermediar. Cu ocazia
încheierii perioadei de
implementare a proiectului finanþat din P.O.R.
2007-2013, societatea
noastrã a organizat în
data de 20 martie 2015 o
conferinþã de presã în
incinta Parcului
Industrial - Vãlenii de
Munte, unde au participat mai mulþi membri
din conducerea Parcului
Industrial - Vãlenii de
Munte, reprezentanþi ai

Primãriei Vãlenii de
Munte, dar ºi reprezentanþi din media localã.
În urma implementãrii societatea noastrã
a realizat:
1. Creºterea productivitãþii ºi competitivitãþii
societãþii prin achiziþia
de utilaje, utilizarea de
noi tehnologii informatice;
2. Crearea a 6 noi
locuri de muncã în

cadrul SC ESODUT-T.D.S.
SRL;
3. Creºterea eficienþei
ºi performanþei noilor
angajaþi prin participare
la cursuri de specializare;
4. Creºterea numãrului de contracte ºi
atragerea de noi clienþi
de pe piaþa localã ºi
naþionalã.

Mihai Ciobanu
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9 MAI, de patru ori sãrbãtoare la Vãlenii de Munte
Ziua de 9 mai reprezintã o datã importantã, ce are mai multe semnificaþii încãrcate cu conþinut istoric, ce au marcat istoria
naþionalã dar ºi cea mondialã.
Ziua de 9 mai are în conºtiinþa
poporului român o triplã semnificaþie:
 Proclamarea independenþei de stat a
României la 9 mai 1877,
 Victoria Coaliþiei Naþiunilor Unite în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial la 9 mai
1945
Ziua Europei.
Pentru locuitorii din Vãlenii de
Munte, acestã datã semnificã ziua oraºului nostru.
La 9 mai 1877, Mihail Kogãlniceanu
(ministrul de externe) citea în Adunarea
Deputaþilor Declaraþia de Independenþã a
României: “Suntem independenþi, suntem
naþiune de sine stãtãtoare” iar guvernul “va
face tot ce va fi cu putinþã ca starea noastrã
de stat independent sã fie recunoscutã de
Europa”. Aceastã zi a devenit apoi Ziua
Independenþei de Stat, dupã ce România a
câºtigat Rãzboiul de Indepedenþã Independenþa României a fost recunoscutã pe
plan internaþional prin Tratatul de la Berlin
(1878)
Proclamarea independenþei statale la
9 mai 1877 a fost un moment de cotiturã în

istoria poporului român, consacratã pe
câmpurile de bãtãlie ºi apoi recunoscutã pe
plan internaþional, deschizând perspective
favorabile în ritm susþinut a societãþii
româneºti. Nu a fost un act spontan ci o
încununare a strãdaniilor tot mai numeroase din acei ani, o “aruncare peste
bord a ultimei verigi a suzeranitãþii otomane”. Cucerirea independenþei de stat a
pregãtit condiþiile pentru reîntregirea þãrii,
prin marele act istoric de la 1 decembrie
1918.
Un alt moment important în istorie este
ziua de 9 mai 1945, când la cartierul general sovietic din Berlin, Germania nazistã a
semnat actul capitulãrii necondiþionate.
Aceastã zi a fost desemnatã Ziua Victoriei
ºi ziua sfârºitului celui de-al doilea rãzboi
mondial în Europa, “cea mai pustiitoare
conflagraþie din istoria continentului european”. Prin efortul sãu militar, România se
înscrie în rândul naþiunilor care au avut un
rol important la înfrângerea nazismului în
Europa.
În fiecare an, la 9 mai, se serbeazã ºi
Ziua Uniunii Europene. Pe data de 9 mai
1950 a avut loc evenimentul care marcheazã primul pas în direcþia formãrii Uniunii Europene de astãzi. În
aceastã zi, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit o declaraþie

prin care chema statele europene, Franþa ºi
Germania, cu precãdere sã îºi punã în
comun producþiile de cãrbune ºi oþel.
Declaraþia marcheazã piatra de temelie a
unei federaþii europene: “Pacea mondialã
nu poate fi asiguratã fãrã a face eforturi creatoare proporþionale cu pericolele care o
ameninþã. Contribuþia pe care o poate
aduce civilizaþiei o Europã organizatã ºi
activã este indispensabilã pentru
menþinerea unor relaþii paºnice”.
Decizia serbãrii anuale a Zilei Europei, la
data de 9 mai, a fost luatã de Consiliul
European de la Milano, în 1985. Ziua
Uniunii Europene nu înseamnã numai data
de naºtere a proiectului european, ci ºi o zi
a bucuriei de a fi împreunã, o zi a voinþei de
solidaritate, o zi a marii comunitãþi din care
fac parte toþi cetãþenii UE. Poate fi definitã,
astfel, ca ziua cetãþenilor unei Europe Unite,
care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o
unitate în diversitate.
Începând cu anul 1998, pentru locuitorii oraºului Vãlenii de Munte, ziua de 9
mai reprezintã un alt motiv de sãrbãtoare:
este ziua oraºului nostru. An de an, au avut
loc manifestãri prilejuite de sãrbãtorirea
acestei zile, cu ºi pentru cetãþeni, organizate
de Primãria Vãlenii de Munte, Consiliul
Local al acestuia ºi Centrul Cultural al
oraºului.

Dintre acestea se pot enumera: ceremonial militar religios cu depuneri de coroane
de flori pentru cinstirea eroilor neamului,
eveniment la care participã reprezentanþi ai
comunitãþii locale, oficialitãþi locale ºi centrale, etc., premierea elevilor care au obþinut rezultate deosebite la olimpiadele
ºcolare, mese rotunde, serbãri câmpeneºti,
spectacole, focuri de artificii.
Ziua de 9 mai reprezintã un moment
important din istoria românilor. Semnificaþia multiplã a zilei de 9 mai, cele trei
importante evenimente istorice ne duc cu
gândul la trei valori primordiale: independenþã, libertate, democraþie.

Prof. DANA BURDUªEL
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DERBI ADJUDECAT
DE CSO "TELEAJENUL"
VÃLENII DE MUNTE
În ultimul meci desfãºurat pe teren propriu de
CSO "Teleajenul" Vãlenii
De Munte, echipa noastrã
avea sã întâlneascã în
derbiul zilei pe CSO Plopeni ocupanta locului 4 la
acel moment. Jocul a fost
controlat la toate capitolele de jucãtorii noºtri,
ºi dupã un meci care s-a
ridicat cu mult peste
nivelul competiþiei, rezultatul final de 3-2 (0-0) a
adus echipa noastrã pe

un meritat loc 4 în clasamentul la zi al competiþiei.
Duminica viitoare ne
vom deplasa la Ceptura
pentru jocul cu echipa
localã, urmând ca mai
apoi marþi 28.04.2015 sã
întâlnim pe teren propriu
pe CS Cornu, meci la care
vã aºteptãm alãturi de noi
în numãr cât mai mare la
stadion.
(Prof. Gheorghe
Rãdulescu)

FREESTYLER, PILATES
ªI AEROBIC - FITNES
LA SALA DE SPORT
"STELIAN MANOLESCU"
Un nou concept de miºcare ºi întreþinere corporala a fost
deschis la sala de sport a oraºului.
Doritoarele sunt aºteptate în fiecare luni, miercuri ºi
vineri de la orele 17.45 sã evadeze din rutina zilnicã
pentru a avea un stil de viaþã activ ºi sãnãtos.

Prof. Gheorghe Rãdulescu

TENIS DE MASÃ "CUPA 9 MAI" AMATUR
LA SALA DE SPORT "STELIAN MANOLESCU"

Vãlenii
de Munte
PUBLICAÞIE
A PRIMÃRIEI
VÃLENII DE MUNTE

REDACÞIA
Sâmbãtã, 9 mai CSO
"Teleajenul" Vãlenii de Munte,
va organiza a II-a ediþie a
"Cupei 9 Mai" AmaTur la tenis
de masã ce va acea loc la sala
de sport "Stelian Manolescu".

La acest eveniment sunt
aºteptaþi peste 70 de jucãtori
din judeþul nostru precum ºi
din judeþele limitrofe.

Prof. Gheorghe Rãdulescu
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