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Universitatea Popularã “Nicolae Iorga” ºi Târgul
de Stãmãria Mare, evenimentele lunii august

Indemnizaþia
minimã de
creºtere
a copilului
se majoreazã
de la 600 lei
la 1.063 de lei

Noile norme de aplicare a
concediului ºi indemnizaþiei
pentru creºterea copilului
(CICC) au intrat în vigoare la
1 iulie 2016.

ACÞIUNE DE DONARE
DE SÂNGE
la Spitalul Orãºenesc

Universitatea Popularã de Varã “Nicolae Iorga” ºi Târgul tradiþional de Stãmãria
Mare sunt, cu siguranþã, evenimentele
lunii august la Vãlenii de Munte.
Universitatea de Varã este cea care face
din oraºul de pe Valea Teleajenului, an de
an, preþ de o sãptãmânã, capitala culturalã
a tuturor românilor.
Ediþia din acest an va debuta duminicã,
14 august ºi va fi una deosebitã prin
temele care vor fi tratate pe durata
desfãºurãrii cursurilor. Concret, vor fi trei
teme principale:
 Anul internaþional Brâncuºi;
 150 de ani de la sosirea lui Carol I
în România ºi de la întemeierea
Dinastiei Regale;

COMPONENÞA
CONSILIULUI LOCAL
VÃLENII DE MUNTE,

 100 de ani de la intrarea României
în Primul Rãzboi Mondial.
 O a patra temã, care este tratatã în
fiecare an, este Ziua Patrimoniului
Naþional.
Printre participanþii la eveniment se vor
numãra: Eugen Simion - academician,
Rãzvan Teodorescu - academician, profesorul universitar Andrei Marga, Andrei
Pippidi - nepotul lui Nicolae Iorga, profesorul Corneliu Bucur, specialiºti din
partea Institutului de Studii Militare.
Deschiderea cursurilor se va face
duminicã, 14 august, la ora 10.00, în
sala Centrului Cultural Vãlenii de
Munte.
Pe parcursul desfãºurãrii cursurilor se
vor organiza, în diferite zile, simpozioane,
conferinþe, lansãri de carte, expoziþii ºi
excursii documentare.
15 august - Parada portului popular
Târgul de Stãmãria Mare - cel care
aduce la Vãlenii de Munte mii de oameni
de pe Valea Teleajenului, Valea Slãnicului
ºi toate localitãþile învecinate se va
desfãºura, anul acesta, pe durata a trei
zile: de sâmbãtã, 13 august ºi pânã luni,
15 august.

Florin Constantin a depus jurãmântul
pentru cel de-al doilea mandat
de primar al oraºului PAGINA 3

Pe durata celor trei zile participanþii vor
avea parte de terase cu grãtare încinse,
standuri cu produse tradiþionale ºi alimentare, parc de distracþii ºi multe alte
suprize.
De asemenea, luni, 15 august, de Sfânta
Maria Mare, se va desfãºura pe bulevardul
Nicolae Iorga tradiþionala Paradã a portului popular.

Mihai Ciobanu

Liliana Mareº - noul viceprimar al oraºului
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MANDATUL
2016 - 2020
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TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare
- Hidro Prahova:
TOADER ADRIAN - 0728.880.605;
0244.281.200 (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: 0244.928 –
DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244 280 345

VOCEA
CETÃÞENILOR

Iorga Gabriela: Felicitãri pentru
acþiunea de donare de sânge. Eu am
donat ºi o sã donez! Este un gest
mãrunt pentru mine dar vital pentru
Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul un om aflat într-o situaþie criticã în
spital. ªi mai este ceva sã ne gândim
primar sau cãtre primãrie transmise
cã oricare dintre noi sau apropiaþii
în mediul on-line (pe pagina de Facebook noºtri ar puteam sã aibã la un
Constantin Florin sau pe e-mail
moment dat nevoie de o transfuzie de
primariavaleniidemunte@yahoo.com)
sânge ºi cu siguranþã ºi-ar dori sã fie
ori în scris la sediul instituþiei
oameni dispuºi sã doneze ºi pentru ei
o picãturã de viaþã.
se vor regãsi în rubrica
Mihai D.: “Sper ca în acest mandat
“VOCEA CETÃÞENILOR”.
consilierii locali sã-ºi facã mai simþitã

prezenþa prin oraº. Ar trebui ca
fiecare dintre ei sã aibã întâlniri periodice cu oamenii care i-au votat sau
mãcar sã meargã pe strãzile oraºului
pentru a identifica problemele comunitãþii.”
Dorina Anghel: “Aºtept cu interes
luna august când ºtiu cã oraºul va fi
foarte animat datoritã târgului de
Stãmãrie ºi Universitãþii Iorga. E perioada cea mai frumoasã din an pentru Vãleni, atunci când vezi atâþi
oameni prin oraº ºi atâtea personalitãþi care participã la Universitate.”
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Vãlenii de Munte ACTUALITATE

Picãtura de viaþã

Acþiune de donare de sânge
la Spitalul Orãºenesc
Sâmbãtã, 2 iulie 2016
între orele 8:00-12:00
Asociaþia D.O.N.A în
parteneriat cu Centrul
de Transfuzie Sanguinã
Ploieºti ºi Spitalul
Orãºenesc Vãlenii de
Munte a organizat o
nouã acþiune de donare
de sânge în cadrul campaniei „PICÃTURA DE
VIAÞÃ”.
Donarea de sânge este o
acþiune voluntarã, dar extrem
de importantã. Cu un simplu
gest, puteþi schimba finalul

unei poveºti. La o singurã
donare care dureazã în jur de
10 minute, salvaþi trei vieþi.

FLORIN CONSTANTIN, PRIMARUL ORAªULUI:

Beneficiile donãrii
pentru organism:
Dacã donezi îþi ajuþi organismul sã-ºi împrospãteze sângele, ºi sã-ºi creascã imunitatea. De asemenea, o donare
de sânge scade cu 30% riscul
de paralizie ºi de accident
vascular. În urma donãrii,
rezistenþa la traumatisme
creºte, iar în cazul unui accident, organismul se va reface
mai uºor, fiind deja obiºnuit
cu pierderea de sânge ºi
înlocuirea lui.

Indemnizaþia minimã de creºtere
a copilului se majoreazã
de la 600 lei la 1.063 de lei
Noile norme de aplicare a
concediului ºi indemnizaþiei
pentru creºterea copilului
(CICC) au intrat în vigoare la 1
iulie 2016.
Schimbãrile importante
privind majorãrile de
cuantum ale beneficiilor
se reflecta în faptul cã:
 limita minimã a indemnizaþiei urmând sã
creascã la 1.063 de lei, faþã
de 600 de lei, cât este în
prezent, anunþã Ministerul
Muncii.
 limita maximã a indemnizaþiei este eliminatã,
aceasta urmând sã fie calculatã la 85% din veniturile
nete realizate;
 stimulentul de inserþie se stabileste la 50% din
indemnizaþia
minima,
respectiv va creste de la 500
lei la 531 lei.
Persoanele aflate în plata
indemnizaþiei lunare pentru
creºterea copiilor în vârsta de
pânã la 2 ani beneficiazã din
oficiu de majorarea cuantumului indemnizaþiei. Aceste
persoane NU TREBUIE sã
depunã documente suplimentare întrucât majorarea
cuantumului indemnizaþiei

lunare se va face din oficiu, pe
baza documentelor existente
la dosar, începând cu dreptul
aferent lunii iulie 2016, plata
acestor drepturi urmând sã se
facã în luna august 2016.
Pentru beneficiarii aflaþi în
plata indemnizaþiei lunare
pentru creºterea copiilor în
vârsta de pânã la 1 an sau în
plata stimulentului de inserþie, precum ºi cei aflaþi în concediu fãrã platã pentru
creºterea copilului în vârstã
de pânã la 2 ani, procedura de
prelungire/reluare a concediului ºi a indemnizaþiei aferente, în baza art. III alin.2 din
Legea nr. 66 din 2016, se
aprobã prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecþiei
sociale ºi persoanelor vârstnice.
Beneficiarii aflaþi în
plata indemnizaþiei lunare
pentru creºterea copiilor în
vârsta de pânã la 1 an sau în
plata stimulentului de inserþie, precum ºi cei aflaþi în concediu fãrã platã pentru creºterea copilului în vârsta de
pâna la 2 ani ºi care doresc
modificarea opþiunii prin prelungirea/ reluarea concediului ºi plata indemnizaþiei lunare vor trebui sã depunã
cerere tip ºi acte dovedi-

toare privind suspendarea
realizãrii de venituri supuse
impozitului, care se transmit prin e-mail, poºtã sau se
depun la sediul Agenþiei
pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã Judeþeanã, care
efectueazã plata.
Pentru aceºti beneficiari,
majorarea cuantumului indemnizaþiei aferente se face pe
baza documentelor depuse
iniþial.
Pentru persoanele aflate în
plata stimulentului de inserþie
care nu doresc reluarea indemnizaþiei pentru creºterea copilului, majorarea cuantumului ºi prelungirea perioadei de
acordare a stimulentului de
inserþie pânã la împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 3 ani,
respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face din
oficiu.
AJPIS PRAHOVA vã stã la
dispoziþie cu toate informaþiile
necesare privind modificãrile
legislative. Informaþii suplimentare cu privire la procedurile de acordare, se pot
obþine de cãtre beneficiari ºi
de cãtre toate persoanele
interesate, accesând adresa:
http://www.prahova.prestatiisociale.ro/

“Reuºita acestei acþiuni dovedeºte, încã o datã, faptul cã
locuitorii oraºului nostru sunt oameni cu suflet. Le mulþumesc tuturor celor care s-au prezentat ºi au donat sânge pentru cei aflaþi în suferinþã, mulþumesc organizatorilor ºi tuturor voluntarilor care s-au implicat în aceastã campanie!”

Diversitate ºi unicitate
Prof. Lixandru Ioana Iuliana
Foarte mult timp, subiectul
“elevi cu cerinþe educaþionale speciale” a fost unul evitat, care a dat
naºtere la diferite controverse ºi a
întreþinut credinþe sau stereotipuri.
Nimeni nu-ºi dorea în clasã un elev
cu CES, fie cadru didactic sau
pãrinte. Acesta era considerat un
impediment pentru dezvoltarea ºi
coeziunea grupului.
Ei bine, lucrurile s-au schimbat!
Elevii cu cerinþe educaþionale speciale integraþi la ªcoala Gimnazialã
“Ing. Gh. Pãnculescu” Vãlenii de
Munte, sunt consideraþi o resursã.
Resursã pentru ceilalþi copii
deoarece prin interacþiunea cu
aceºtia creºte sentimentul de toleranþã, acceptare, empatie, iar dorinþa de a se implica în proiecte
comune este mult mai mare în
clasele în care sunt integraþi.
Resursã pentru cadrele didactice, deoarece aceºti copii/elevi
reprezintã o provocare din punct
de vedere psihopedagogic, fapt ce
determinã cadrul didactic la adecvarea metodelor de predare învãþare - evaluare, la creativitate ºi
inovare didacticã.
Fiecare copil este unic, dispune
de un potenþial care, valorificat,
consolideazã încrederea în sine.
Prin activitatea psihoeducaþionalã
de sprijin s-a urmãrit valorizarea
fiecãrui copil/elev în parte.
Rezultatele sunt reflectate de premiile obþinute de aceºtia la diferite
concursuri de creaþie artisticã ºi literarã.

Astfel, în acest an elevii
integraþi au obþinut:
 trei premii I la concursul de
creaþie artisticã în cadrul proiectului “În aºteptarea lui Moº Crãciun”,
ediþia a III-a, desfãºurat în decembrie 2015 la ªcoala Gimnazialã
“Calistrat Hogaº” din Roman ºi
ªcoala Gimnazialã “Gh.Pãtraºcu
Buruieneºti”, Neamþ;
 un premiu I ºi un premiu III la
concursul regional de creaþie literarã “Dincolo de violenþã,
desfãºurat la Liceul Tehnologic
“Constantin Cantacuzino” Bãicoi;
S-au implicat în toate activitãþile
propuse de ºcoala integratoare.
Ultima dintre acestea s-a desfãºurat
în data de 19 aprilie 2016, în cadrul
parteneriatului cu Poliþia oraºului
Vãlenii de Munte.
Valorizarea potenþialului de dezvoltare ºi învãþare al elevilor cu CES
are beneficii asupra întregii comunitãþi, deoarece creazã premisa formãrii unui viitor adult care are
autonomie socialã ºi nu devine un
asistat social considerat o povarã
pentru comunitate.
Din aceastã cauzã, activitatea
psihoeducaþionalã de sprijin este
foarte importantã ºi creºte ºansele
acestor copii de a se integra în
comunitate.
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Florin Constantin a depus
jurãmântul pentru cel de-al doilea
mandat de primar al oraºului
Vineri, 24 iunie 2016, Florin
Constantin a început, oficial,
cel de-al doilea mandat de primar al oraºului Vãlenii de
Munte.

În prezenþa noilor membri ai
Consiliului Local Vãlenii de
Munte ºi a unei asistenþe formatã din oameni de adminis-

Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Liliana Mareº noul viceprimar
al oraºului
Vãlenii de Munte
Liliana Mareº este noul viceprimar al oraºului
Vãlenii de Munte. Aceasta a fost aleasã în ºedinþa
de vineri, 24 iunie, atunci când a avut loc validarea
mandatelor consilierilor ºi constituirea Consiliului
Local al oraºului Vãlenii de Munte. Liliana Mareº a
fost aleasã viceprimar din partea PSD cu un numãr
de 13 voturi pentru dintr-un total de 17 voturi.
(M.C.)

traþie ºi cetãþeni ai oraºului,
edilul a depus jurãmântul pentru mandatul 2016-2020 de primar al urbei.
Reamintim cã Florin
Constantin a câºtigat alegerile
locale din data de 5 iunie 2016
cu un procent de 70% - dovadã
a faptului cã edilul se bucurã de
aprecierea locuitorilor oraºului
Vãlenii de Munte pentru investiþiile pe care le-a realizat în localitate, dar ºi pentru proiectele
pe care le are pentru mandatul
care tocmai a început. (M.C.)

Lucrãri la ºcoli ºi grãdiniþe
pe durata verii
Pe durata vacanþei de
varã toate unitãþile de
învãþãmânt din Vãlenii de
Munte vor intra într-un
proces de reabilitare. Se
vor desfãºura lucrãri de
reparaþii interioare ºi exterioare, igienizãri, pentru ca
în toamnã, la începutul
noului an ºcolar, acestea
sã îi întâmpine pe preºcolari ºi elevi, dar ºi pe
profesori, în condiþii din
cele mai bune.
“Domeniul educaþiei
este una dintre prioritãþile investiþionale ale
noastre ºi, pe lângã in-

vestiþiile pe care le avem
planificate desfãºurãm
ºi alte lucrãri de reparaþii, întreþinere ºi igienizare la toate ºcolile ºi
grãdiniþele din oraº. Se
va lucra pe durata vacanþei de varã pentru ca
în septembrie toate unitãþile de învãþãmânt sã
le ofere elevilor ºi preºcolarilor condiþii de
studiu cât mai bune”,
ne-a declarat Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte.
(M.C.)

COMPONENÞA CONSILIULUI LOCAL
VÃLENII DE MUNTE, MANDATUL 2016 - 2020
1. CÃLINOIU DRAGOª - P.S.D.
2. CHIVÃRAN GABRIEL - P.N.L.
3. COSTOVICI MARIAN - P.N.L.
4. FÂCIU IOANA - P.N.L.
5. GÃJMAN DORU - INDEPENDENT
6. IORGA GABRIELA - P.S.D.
7 MAREª LILIANA - P.S.D.
8. MOLDOVEANU IULIANA - P.S.D.
9. NICULAE NICOLETA - P.N.L.
10. OPREA CONSTANTIN - P.S.D.
11. OPREA DANIEL - P.S.D.
12. OÞELEA BOGDAN ANDREI - P.S.D.
13. PISCAN ION DANIEL - P.S.D.
14. POPESCU CONSTANTIN GABRIEL - P.S.D.
15. RAICIU LILIANA SANDA - P.S.D.
16. SÃVULESCU EUGEN - P.S.D.
17. TOMA CORNEL - P.S.D.

Comisii de specialitate:

 COMISIA PENTRU ACTIVITÃÞI
ECONOMICO-FINANCIARE ªI
AGRICULTURÃ
1. Oprea Constantin - membru
2. Oprea Daniel - membru
3. Piscan Ion Daniel - membru
4. Raiciu Liliana Sanda - membru
5. Fâciu Ioana - membru

 COMISIA PENTRU AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM,
PROTECÞIA MEDIULUI ªI TURISM
1. Toma Cornel - membru
2. Oþelea Bogdan Andrei - membru
3. Sãvulescu Eugen - membru
4. Cãlinoiu Dragoº - membru
5. Costovici Marian - membru

COMISIA PENTRU ACTIVITÃÞI
SOCIAL CULTURALE, CULTE
ÎNVÃÞÃMÂNT, SÃNÃTATE ªI FAMILIE,
PROTECÞIE COPII, TINERET ªI SPORT
1. Popescu Constantin Gabriel - membru
2. Mareº Liliana - membru
3. Gãjman Doru - membru
4. Moldoveanu Iuliana - membru
5. Niculae Nicoleta - membru

COMISIA PENTRU PROBLEME
JURIDICE ªI DE DISCIPLINÃ, MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ
1. Oprea Constantin - membru
2. Oþelea Bogdan Andrei - membru
3. Iorga Gabriela - membru
4. Raiciu Liliana Sanda - membru
5. Chivãran Gabriel - membru

Vãlenii de Munte - EVENIMENT, SPORT
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Nicolae Iorga – Saranda – Vãlenii de Munte
statut de dependenþã
economica ºi politicã,
pânã în zilele noastre, azi
o independenþã realã.
Tocmai de acest statut ca
stat recunoscut în plan
mondial este legat de
Prof. Ion Bocioacã marele istoric Nicolae
Iorga.
În anul 1915, Nicolae
Despre Nicolae Iorga,
Iorga
a descoperit ºi puoraºul albanez Saranda
blicat
primul document
ºi urbea noastrã s-a scris
în
limba
albanezã, o fortangenþial, niciodatã cu
mulã
de
botez, scris în
lãmuriri fireºti. Oraºul,
perioada
1416 – 1470 ºi
aflat în Albania, vis-a-vis
descoperit
în fondul Bide insula greceascã Corbliotecii
Laurenþiana
din
fu, a fost menþionat ca
Florenþa.
Ilustrul
istoric
aºezare în anul 1412,
dupã numele unei biseri- român a redactat în 1919,
ci, dar cu o existenþã de pe baza cursurilor þinute
început de ev mediu. la Universitatea BucuLegendele pãstrate sunt reºti, prima istorie a
legate de o evoluþie Albaniei, documente foaparte. Porþiuni din statul losite de delegaþia þãrii
albanez au cunoscut un prezente la Congresul de

 SPORT   BASCHET

pace de la Londra, unde
a susþinut cauza independenþei ºi a recunoaºterii
pe plan internaþional.
Ca ofrandã adusã unei
mari personalitãþi, Regele
Zogu al Albaniei de atunci a dãruit din partea
poporului albanez un
teren de circa 1000 mp,
pe malul portului Saranda (atunci Zogai, apoi
Santa, Quaranta, Porto
Eda) aflat pe malul Mãrii
Adriatice, în faþa insulei
Corfu, lui Nicolae Iorga.
Recunoºtinþa regelui era
aºa de mare încât personal s-a implicat în
alegerea terenului, mai
întâi ca o surprizã. Nicolae Iorga a primit cu
mare bucurie donaþia,
încantat de peisajul existent: “Rãsãritul cu soa-

rele lui cald, cu albastra
Mare, cu dumbrãvile lui
de portocal, cu zâmbetul
Adriaticii… unde s-a nãscut mitologia elenicã,
prin aceastã ereditate
sunt deci aºa de adânci
ai mei… sã-mi am moºioara mea…” (Nicolae
Iorga).
Se petreceau toate diligenþele în anul 1931, când
profesorul era ºef de
guvern în România. În
anul 1934 Carol al II lea
emitea un Decret Regal
în 12 articole, prin care
se creea o Misiune
ªtiinþificã în Albania, cu
scopul cercetãrii filologice, etnografice, arheologice ºi istorice. La rândul sãu, Nicolae Iorga a
dãruit acest teren statului român, condiþia fiind

înfiinþarea unui institut
român în Albania, care sã
faciliteze legãturile între
cercurile ºtiinþifice din
Europa Sud – Estice.
Nicolae Iorga avea în
vedere, desigur, comitetele noastre de aromâni
(fãrã seroti). Actul de donaþie, apãrut în Monitorul Oficial, prin decret
– regal, prevedea ca statul român, prin ministerul instrucþiunii, al cultei ºi artelor, sã accepte
donaþiunea profesorului,
a unei pãrþi de cel mult
jumãtate din terenul proprietatea sa din oraºul
Saranda, în vederea construirii unei clãdiri pentru cercetãri ºtiinþifice,
urmând ca statul român
sã edifice o clãdire pe
porþiunea rãmasã propri-

etarului, cu douã încãperi, sala ºi bucãtarie
(Neamul Românesc, 6
august 1934).
Actul de donaþie a fost
autentificat la Judecãtoria Mixtã Vãlenii de
Munte, sub nr. 6006 din
13 august 1934. Ridicarea
construcþiei a durat prea
mult din motive financiare. Eforturile tânarului
istoric Dumitru Berciu,
bun gospodar, implicat în
toatã “viaþa” institutului
s-au fãcut ºi prin atragerea regelui Zogu, cãreia i
s-a oferit un costum naþional românesc ca dar
din partea profesorului
Iorga, pentru regina Albaniei (fiica premierului
maghiar Appony).
- va urma -

 SPORT  FOTBAL  SPORT  BASCHET  SPORT 

LOCUL 18 PENTRU CSO "TELEAJENUL - SEVLAR" VÃLENII DE MUNTE
LA CAMPIONATUL NAÞIONAL DE MINIBASCHET MANGALIA 2016
În Mangalia, frumoasa
staþiune de pe litoralul
românesc, pentru al doilea
an consecutiv, s-a desfãºurat în perioada 11-16 iulie
Campionatul Naþional de
Minibaschet, unde echipa
noastrã CSO "Teleajenul Sevlar" Vãlenii de Munte a
participat alãturi de alte 126
echipe din întreaga þarã, la
cel mai mare eveniment
baschetbalistic al anului
pentru copiii nãscuþi în anii
2004-2005. Din componenþa
echipei au fãcut parte cei
mai experimentaþi 5 jucãtori
din Vãlenii de Munte, 5 jucãtori din Ploieºti ºi unul din
Boldeºti. Din cele 9 jocuri
disputate pe toatã durata
competiþiei, echipa noastrã
antrenatã de Florin Creþu,

a obþinut 6 victorii ºi a pierdut doar 3 meciuri clasându-se la final pe un onorant
loc 18, trecând astfel de
echipe mult mai titrate ca
ACS 4 Sports Agronomia Bucureºti, vicecampioana de

acum doi ani, CSU 1 Sibiu,
CS Phoenix 1 Constanþa sau
ACS Baller 1 Bucureºti,
echipe cu vechi ºtate în
baschetul juvenil. Este un
rezultat foarte bun obþinut
de echipa noastrã având în

vedere numãrul mare de
echipe participante, precum
ºi valoarea acestora, cea ce
ne dã speranþe în continuarea acestei echipe în
eºalonul urmãtor de U13.
Prof. Gh. Rãdulescu

CSO "TELEAJENUL" VÃLENII DE MUNTE
LA PRIMUL AMICAL DIN NOUL SEZON 2016-2017
Duminicã, 10 iulie 2016 la stadionul
oraºului a avut loc reunirea lotului CSO
"Teleajenul" Vãlenii de Munte pentru noul
regal fotbalistic pe plan judeþean ce va
avea sã înceapã pe data de 13-14 august
2016.
La o sãptãmânã distanþã jucãtorii noºtri
au susþinut ºi primul joc de pregãtire din
acest sezon, în compania formaþiei Real
Cocoºeºti. Cu doar doi noi jucãtori, care

dorim sã se integreze cât mai repede în
angrenajul echipei, ºi dupã remanierea
lotului faþã de vechiul sezon prin plecarea
a patru jucãtori din vechea formulã, formaþia noastrã a reuºit sã se impunã clar la
sfârºitul meciului cu scorul de 7-3.
Peste o sãptãmânã vom avea ºi primul
joc de pe teren propriu unde oaspete ne
va fi AFC Bãneºti, meci ce se va disputa
sâmbãtã. 23 iulie de la ora 18.00.

În imediata perioadã la numai o sãptãmânã distanþã ne vom deplasa la Cornu
pentru un nou test cu echipa din localitate,
iar cu o sãptãmânã înainte de începutul
oficial al noului sezon vom juca un ultim
meci de verificare împotriva noii promovate în divizia C, puternica formaþie din
judeþul vecin Flacãra Moreni.

Prof. Gh. Rãdulescu

Vãlenii
de Munte
PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI
VÃLENII DE MUNTE

REDACÞIA
Tel./fax: 0344.119.001
Email:
ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare
ISSN 2247 - 2681 ISSN-L 2247 - 2681

Se distribuie gratuit

