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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Cei care doresc sã-ºi înscrie
copiii la noua creºã a oraºului
sunt aºteptaþi sã depunã cereri
la Primãria Vãlenii de Munte
Aºa cum v-am informat în ediþiile anterioare ale ziarului
“Vãlenii de Munte”, în localitate se aflã în curs de execuþie lucrãrile
de construire a unei creºe pentru copii.
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LOC DE JOACÃ
pentru copiii aflaþi
la tratament în
Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte
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CALENDAR
EVENIMENTELE LUNII LA VÃLENII DE MUNTE

 1 IUNIE 2016
Spectacol dedicat Zilei Internaþionale
a Copilului;

 Gala absolvenþilor
 15 iunie - “Spiritele mari se nasc
adesea din nevoie”, 127 de ani de la
moartea lui Mihai Eminescu,

 20 iunie - Mihail Kogãlniceanu,
125 de ani de la moartea sa

Înscrierea la grãdiniþã
pentru anul ºcolar 2016 - 2017

Expoziþie cu fotografii ºi documente inedite

„NICOLAE IORGA O viaþã de om
la Vãlenii de Munte”

PAGINA 4
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

LOCUL I LA TURNEUL „DL. GOE JOACÃ
BASCHET” PENTRU CS „TELEAJENUL SEVLAR” VÃLENII DE MUNTE

Conducerea GRÃDINIÞEI CU PROGRAM
NORMAL NR.1 - VÃLENII DE MUNTE, doreºte
sã aducã la cunoºtinþã tuturor pãrinþilor interesaþi
modalitatea de înscriere a copiilor preºcolari în
unitatea de învãþãmânt ºi în structurile arondate
(GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL NR.2,
GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL NR.3,
GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL NR.4).

La sala de sport a
ªcolii Grigore Moisil
din Ploieºti a avut loc
faza finalã a proiectului
“Dl. Goe joacã
baschet”, proiect ce
desemneazã clasarea
echipelor la turneul
final de minibaschet ce
va avea loc la Mangalia
în perioada 10 -16 iulie.
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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”.

Anghel M.: “Am citit în
paginile ziarului local despre
iniþiativa de a se reabilita termic
blocurile din oraº cu fonduri
europene. Ne vom interesa la
Primãrie ce putem face ca
blocul nostru sã intre printre
primele în acest program.”
Marina D.: ”Cum de putem
trimite copiii la cursurile de
dans sportiv care se organizeazã
la sãlile de sport ale ºcolilor?

E o iniþiativã foarte bunã mai
ales pentru tinerii care au posibilitatea de a-ºi petrece timpul
într-un mod, ca sã zic aºa, sãnãtos ºi nu sã stea toata ziua cu
ochii în calculator.”
Sorin P.: “Mare pãcat cã anul
acesta nu s-a putut organiza
Ziua oraºului, pe 9 MAI. Sperãm
ca la anul sã fie de 2 ori mai frumos ceremonialul.”

Vãlenii de Munte EDUCAÞIE, CULTURÃ
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Înscrierea la grãdiniþã
pentru anul ºcolar 2016-2017
Conducerea GRÃDINIÞEI CU PROGRAM NORMAL NR.1 - VÃLENII DE
MUNTE, doreºte sã aducã la cunoºtinþã
tuturor pãrinþilor interesaþi modalitatea de
înscriere a copiilor preºcolari în unitatea de
învãþãmânt ºi în structurile arondate
(GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL
NR.2, GRÃDINIÞA CU PROGRAM NORMAL NR.3, GRÃDINIÞA CU PROGRAM
NORMAL NR.4).
Pentru reînscrierea/înscrierea copiilor se respectã: Nota M.E.N.C.ª.
nr.33111/26.04.2016
ºi
PROCEDURA
INFORMATICÃ –Modul SIIIR - Înscrierea la
grãdiniþã 2016-2017. Conform acestora,
etapele sunt urmãtoarele:
1. Etapa de reînscriere: 04.05.201620.05.2016 (sunt reînscriºi copiii rãmaºi în
grãdiniþã dupã înscrierea la ºcoalã);
2. Prima etapã de înscriere – colectarea
cererilor: 23.05.2016 – 10.06.2016 ;
3. A doua etapã de înscriere – colectarea cererilor: 27.06.2016 – 22.07.2016;
4. Etapa de ajustãri: 01.08. – 31.08.2016.
Conform Notei M.E.N.C.ª. nr.33111/24.04.2016,
ocuparea locurilor libere rãmase dupã
finalizarea reînscrierii se va face în ordinea
descrescãtoare a grupelor de vârstã, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa
mijlocie (copii de 4 ani), grupa micã (copii
de 3 ani). În situaþia în care numãrul
cererilor depuse de pãrinþi/susþinãtori legali
depãºeºte numãrul de locuri libere, vor fi

aplicate, succesiv, criterii de departajare
generale ºi specifice.
Criteriile generale:
- existenþa unui document care dovedeºte cã este orfan de ambii pãrinþi (sau
copii proveniþi din centre de plasament,
plasament familial);
- existenþa unui document care dovedeºte cã este orfan de un singur pãrinte;
- existenþa unui frate/surori înmatriculat(e) în unitatea de învãþãmânt respectivã;
- existenþa unui certificat medical de
încadrare în grad de handicap a copilului .
Criteriile specifice au fost aprobate de
Consiliul de administraþie al grãdiniþei ºi
avizate de Oficiul juridic al ISJ Prahova:
- respectarea arondãrii realizate de ISJ
Prahova pentru ºcolile din localitate, pentru
grãdiniþele care furnizeazã copii acestora;
- pentru grãdiniþa cu program prelungit sã
aibã prioritate la înscriere copiii cu domiciliul în Vãlenii de Munte.
Documentele necesare înscrierii cu
care pãrinþii trebuie sã se prezinte la secretariatul unitãþii sunt:
-Copie xerox a certificatului de naºtere al
copilului;
-Copii xerox ale cãrþilor de identitate ale
pãrinþilor/susþinãtorilor legali.
Pentru mai multe informatii puteþi
consulta site-ul unitãþii
http:/www.gradinita1valeni.freewb.ro
Director, Prof.înv.preºc. Mariana Renþea

SÃ NU UITÃM CE ESTE ROMÂNESC
ROMÂNIA PITOREASCÃ: VALEA TELEAJENULUI
Prin
frânturi
de
mãguri, subt arºiþa soarelui, tãiem spre rãsãrit
meleagurile pustii, scrijelate de izvoare sãrate ce
usucã iarba pe unde trec,
ºi ne lãsãm pe surpãtura
Runcului în valea Teleajenului. Ne oprim puþin
în Vãlenii-de-Munte, orãºel vechi de peste ºase
sute de ani, aºternut,
între izlazuri ºi livezi de
pruni, pe râuºorul Vãleanca. Pe spintecãtura
asta se vede cã ºi-au
fãcut vad gloatele tãtarilor când s-au nãpustit
încoace, pentru cã toate
satele de pe Teleajen,
pânã-n cheia Bratocii,
pãstreazã amintiri —
doine, legende, nume de
locuri — de pe vremile
acelea de groazã. De-aici
o luãm pe apa Teleajenului, pe lângã Drajnade-sus,
unde
s-au
descoperit de curând, pe
culmea dealului Grãdiºtea, urmele unui însemnat lagãr roman, ºi
dupã un drum de patru
ceasuri, peste dealuri
sparte de viiturile ºuvoaielor, printre hârtoape
prãpãstioase, ieºim la
mânãstirea
Suzana,

aºezatã-ntr-o poianã frumoasã, pe-o frunte de
dâmb, sub care se azvârl
în Teleajen pârãul Stanca
din dreapta ºi Epuraºul
din stânga, tãind pe
braniºtea vãii o cruce de
argint.
Toacã. Împodobite peste comanac, în lungi rase
de ºeiac, lin pãºesc
mãicuþele spre biserica
din mijlocul curþii. De jur
împrejur, pe marginile
întinsului covor de iarbã,
se înºirã chiliile — cãsuþe
albe, curate, gãtite ca de
sãrbãtoare, cu flori
multe, dintre care se
înalþã mai mândre tomnaticele dumitriþe. Dulce,
tânguitor, rãsunã în liniºtea cuprinsului glasurile
cântãreþilor de stranã. În
aer e un îmbãtãtor miros
de mintã ºi de dumbravnic. ªi vorbe grãbite,
neînþelese, bolborosesc
pe sub pãmânt — e sfada
apelor din vale.
De la Suzana-n sus
drumul se leagãnã între
dealuri îmbrãcate-n codru, pe-ndoiturile Teleajenului. Unde ºi unde se
desfac luminiºuri verzi,
rãcorite de izvoare limpezi. Urcãm un tãpºan, ºi

deodatã, ca ºi cum s-ar fi
tras repede o perdea,
înaintea noastrã se face
larg,
º-o
priveliºte
neaºteptatã ni se deschide. În fund un ºir de
munþi îmbrãþiºeazã zarea; din desimea codrilor, ce-i învelesc pân’
la brâu, falnic îºi înalþã
grebenii colþuroºi, albi,
ca sideful, desfãºuraþi în
arc pe albastrul cerului;
iar jos, în mijlocul acestei
îngrãdiri de codri ºi de
munþi, o încântãtoare
poianã s-aºterne pe malul
stâng al Teleajenului, pe
ea sunt presãrate câteva
case de þarã, mai la o
parte-nspre pãdure-i mânãstirea Cheia, dincolo, la
sânul drumului, vama
Bratocea. Descãlecãm în
pragul acestui rai, ascuns
în pâlnia celor mai
frumoºi munþi din ºirul
Tãtarului.
Deasupra noastrã þancurile zimþuite ale þigãilor,
aprinse de cele din urmã
raze ale soarelui, par o
cununã de flãcãri. Amurgul iese din codri.
Pe vale e pace,
rãcoare, º-un dulce miros
de fâneaþã. (ALEXANDRU
VLAHUÞÃ)

MEMORIA UMBRELOR
CASA REGALÃ

de la Vãlenii
de Munte
Prof. Ion Bocioacã
Despre Vãlenii de Munte ºi locul
acestuia în istoria modernã interbelicã s-a scris foarte mult, aºa cum era
ºi firesc, datã fiind unicitatea acestui
fenomen în cultura româneascã.
Nu întâmplãtor Familia Regalã s-a
integrat, uneori chiar evident, în
fãurirea acestui altar al românismului din vremurile cunoscute.
Începând cu vizita vremelnicã a
Princepelui Carol (devenit rege din
1881) în anul 1867 ºi doar atât, ceilalþi
urmaºi la tronul României, sau în
jurul acestuia, au venit sã se
„românizeze” la „Cetatea Culturii”
de la Valenii de Munte. În anul 1912
venea Carol, fiul lui Ferdinand,
devenit major dupã absolvirea
bacalaureatului ºi sora sa, Elisabeta.
Princepele avea sã revinã dupã
marea unire, în 1921, 1930, 1934 ºi
1936. A urmat Regina Maria,
Princepele Nicolae, Ileana, Irina,
Princepesa Elena (1926, 1928, 1930),
Regele Ferdinand (1924) ºi în douã
rânduri actualul rege Mihai (1928,
1930). Au fost atraºi de ºcoala liberã

fãrã cataloage, deschisã, de la tribuna careia mari personalitãþi ale
vremii si-au expus idei, principii,
mari lucrãri de anvergurã europeanã. Era ºi un prilej de a deveni
mai populari în rândul cetãþenilor,
mai implicaþi în mersul societãþii.
O prezenþã mai puþin cunoscutã
a fost cea a Elenei de Grecia (1896 1982), cãsãtoritã cu Principele
moºtenitor al României, Carol
(1921), mama viitorului rege Mihai
voevod de Alba Iulia (n. 1921). A fost
protejata soacrei, Regina Maria, în
speranþa pãstrãrii familiei ºi dupã ce
Carol a pãrãsit România (1925). S-a
ocupat de educaþia fiului ºi în timpul Regenþei (1927 -1930). A fost ataºatã „fenomenului Vãleni” de sub
patronajul „Magului” N. Iorga.
Prima vizitã s-a împlinit în septembrie 1926, dupã închiderea cursurilor de varã. A vizitat Mãnãstirea, orfelinatul, tipografia, sala de
cursuri, Muzeul de Artã Religioasã
din curtea Bisericii Nica Filip,
ªcoala de Misionare „Regina
Maria” unde a fost salutatã de o
româncã ºi de o misiorarã strãinã.
Impresionatã de cele vãzute a
revenit în anul 1928 însoþitã de

Mihai, devenit Rege, de dr. G.
Angelescu, ministrul instrucþiunii
ºi de viitorul istoric Gheorghe
Brãtianu. O întâmpinare aparte a
fost pregãtitã de N. Iorga: 20 de
care alegorice, o defilare a
meºteºugarilor din spaþiul Vãii
Teleajenului, cu mulþi locuitori
îmbrãcaþi în costume naþionale, o
expoziþie la „Casa de Citire” a
Profesorului, iar dupã toate acestea o masã restrânsã în cerdacul
casei familiei Iorga încheia vizita.
Regina mamã ºi-a arãtat consideraþia faþã de clima mai blândã în
comparaþie cu cea de la Sinaia. A
urmat întrebarea spontanã a lui
Nicolae Iorga „dacã i-ar plãcea
un popas de varã la noi”. A
acceptat imediat cu plãcere.
Nicolae Iorga a trecut la acþiune: a cumpãrat cu 800.000 lei,
bani colectaþi, un teren cu o casã
veche, þãrãneascã de lângã parc
(atunci piaþã), în prezent curtea
ªcolii Gimnaziale Ing. Gh. Pãnculescu. Cunoscutul arhitect Toma T.
Socolescu, prieten cu Iorga, a gândit
un palat regal: o clãdire frumoasã,
elegantã, demnã de o Reginã mamã,
aflatã atunci lângã Regele României,

Mihai. A ºi fost angajat grãdinarul
Ciºmigiului, Rebhuhn, pentru a amenaja un mic parc (Paul D. Popescu).
Nicolae Iorga spera într-o împãcare a pãrinþilor lui Mihai, deºi
între cei doi se iniþiase un proces de
divorþ. La palat s-a lucrat de zor. În
vara anului 1930, N. Iorga le-a lansat
invitaþia de a veni la Vãleni la cursurile de varã. Dupã lovitura de stat
din 8 iunie 1930, speranþele au eºuat,
Carol a obþinut rapid divorþul încât la
15 iulie la deschiderea cursurilor a
venit Elena ºi cu fiul detronat. Casa
ar fi fost un mijloc de legãturã, spera
N. Iorga, ºi se prefigura punerea
pietrei de temelie. A venit Regina
mamã, nu ºi Carol. La deschidere N.
Iorga a invocat raporturile românogreceºti, istorice, geografice ºi etnografice „Aici te poftim cu odrasla
Mãriei Tale ºi a Regelui, în
casa...în care se va ridica ºi a cãrei
piatrã de temelie aº fi dorit... s-o
punem chiar astãzi”(N. Iorga).
Portretele celor doi fuseserã deja
tipãrite la „Neamul Românesc”.
Regele Carol al II lea a venit mai

târziu, fixând o placã în sala de
cursuri, pentru a arãta totuºi prezenþa
lui aici. Intenþia lui N. Iorga eºuase,
astfel Toma Socolescu a trecut la o
restrângere a palatului aflat în construcþie, fãrã un etaj, rezultând
lãcaºul din 1932, Aºezãmântul Principesei Elena. Plecatã din þarã, prin
intermediul generalului Condeescu doneazã singura sa proprietate ªcolii de Misionare Morale ºi
Naþionale „Regina Maria” ºi Ligii
Culturale (1933 - foto).
Clãdirea de o rarã frumuseþe,
încadratã prin stil ºi compoziþie a
arhitecturii moderne a fost gazda fetelor sãrace prezente la cursurile de
varã. Dupã dispariþia lui N. Iorga
(1940), cutremurul a afectat parþial
aºezãmântul. Ulterior zisul „palat
regal”a trecut în gãzduirea ªcolii
Medii Mixte (1956) fiind folosit ca
internat, sãli de cursuri iar în ultima
clipã (1977) ateliere pentru elevi. Era
de o soliditate certã, constatatã la
cutremurul din 1977 când notabilitãþile oraºului, în graba specificã
acelor vremuri, au tras cu tractoare, fãrã discernãmânt (?),
lãsând posteritãþii regretele fireºti.
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I N F O R M A Þ I I DE I N T E R E S P U B L I C

Coºurile de fum
ale fostelor
centrale termice
de cartier vor fi
demolate
La solicitarea atât a
cetãþenilor care locuiesc în
cartierele respective, precum ºi a celor care deþin
spaþii comerciale ºi de servicii în incinta fostelor centrale termice de cartier,
Primãria Vãlenii de Munte
a luat decizia de a demola
aceste coºuri.
Reamintim faptul cã
aceste centrale termice de
cartier au fost închise
definitiv în anii ‘90 ºi, ulterior, spaþiile respective au
fost reamenajate pentru a
gãzdui activitãþi de comerþ
sau servicii. Iar, din acest
motiv, aceste coºuri de
fum nu îºi mai aveau rostul
ºi s-a considerat - pe bunã
dreptate - cã e de preferat
sã fie demolate.
Este vorba despre un
numãr de trei structuri,
douã dintre coºuri fiind
realizate din elemente din
beton armat, iar cea de-a
treia fiind construitã din
zidãrile plinã tencuitã.
Administraþia localã a
stabilit ca modalitatea de
demolare a acestor coºuri
sã fie aceea de demontare,
bucatã cu bucatã, a structurii de beton sau cã-

Cei care doresc sã-ºi înscrie copiii la noua
creºã a oraºului sunt aºteptaþi sã depunã
cereri la Primãria Vãlenii de Munte
Aºa cum v-am
informat în ediþiile
anterioare ale ziarului “Vãlenii de
Munte”, în localitate se aflã în curs
de execuþie lucrãrile de construire
a unei creºe pentru copii. Creºa se
edificã pe un
teren aflat pe Bulevardul Nicolae
Iorga nr. 10.
Aceasta va fi
destinatã copiilor
în vârstã de 1-3
ani, va avea regim

de înãlþime parter
ºi o suprafaþã de
1.017 metri. Accesul în incintã se
va face din bulevard.
Cum lucrãrile
se aflã într-un stadiu avansat de
execuþie - structura de rezistenþã
ºi pereþii din cãrãmidã au fost
deja construiþi ºi,
de asemenea, a
fost realizat ºi
acoperiºul clãdirii
- autoritãþile lo-

cale au demarat ºi
procedura de înscriere a copiilor.
Astfel, toþi pãrinþii
care doresc sã-ºi
înscrie copiii la

creºã, din momentul în care
aceasta va fi datã
în folosinþã, sunt
aºteptaþi la sediul

Primãriei Vãlenii
de Munte, acolo
unde trebuie sã
depunã o cerere în
acest sens.

rãmidã, astfel încât întreaga operaþiune sã se execute în condiþii de maximã
siguranþã.

Loc de joacã pentru copiii aflaþi la tratament
în Spitalul Orãºenesc Vãlenii de Munte

Firma care se va ocupa
de demolarea coºurilor va
trebui sã delimiteze corespunzãtor zona de lucru ºi
sã instruiascã temeinic
personalul executant asupra mãsurilor de protecþie
a muncii.
În plus, începerea
lucrãrilor de demolare a
celor trei coºuri de fum nu
este admisã decât dupã
luarea tuturor mãsurilor
de siguranþã ºi verificare a
acestora de cãtre factorii
de conducere ai societãþii
ce executã lucrãrile respective.

În incinta Spitalului
Orãºenesc Vãlenii de
Munte, mai exact în
vecinãtatea corpului
de pediatrie, va fi amenajat un loc de joacã

pentru copii. Decizia
vine sã le aducã celor
mici, aflaþi la tratament
în unitatea spitaliceascã, o modalitate de a
uita de griji sau durere

ºi a se juca, împreunã, destinat lor. Amplasaîn incinta spitalului mentul este ºi în legãunde sunt internaþi, turã cu spaþiul verde
acesta urmând a supli- amenajat în incinta spini nevoia copiilor de a talului. Aici urmeazã a
avea un spaþiu de joacã fi montate obiecte de
în aer liber. Tot din joacã noi ºi sigure (baacest motiv, spaþiul de lansoar, leagãne, rotajoacã va fi amenajat în tivã), iar suprafaþa de
vecinãtatea corpului joacã va fi pavatã cu
de pediatrie ºi a ambu- dale de cauciuc menite
latoriului de speciali- a le asigura celor mici
tate, astfel încât copiii siguranþa
necesarã,
sã poatã ajunge uºor ºi reducând semnificativ
în siguranþã în spaþiul riscul accidentãrii.
Suprafaþa viitorului loc de joacã este cea
haºuratã cu roºu.

Serviciul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului Vãlenii de Munte vã informeazã
INFORMAÞII PRIVIND AUTORIZAÞIA DE CONSTRUIRE
PENTRU LUCRÃRILE AFLATE ÎN COMPETENÞA
PRIMÃRIEI ORAªULUI VÃLENII DE MUNTE

CONÞINUTUL
DOSARULUI:
 cerere pentru emiterea
autorizaþiei de construire,
inclusiv anexa - acestea pot fi
gãsite la adresa www. valeniidemunte.com.ro, secþiunea
“Formulare online” pe formular tip F.8. „Cerere emitere
AC/AD” corect completate cu
elementele de identificare ºi
datele tehnice conform proiectului pentru autorizaþia de
construire (DATC), semnate ºi
dupã caz, ºtampilate de beneficiar;
 certificatul de urbanism
(copie);

 avizul primãriei pe teritoriul cãreia se aflã imobilul
(teren ºi/sau construcþii) obþinut la certificatul de urbanism (copie);
 actul doveditor al titlului
asupra imobilului (teren ºi
sau/construcþii), care sã îi
confere solicitantului dreptul
de execuþie a lucrãrilor de
construcþii (parte scrisã ºi
desenatã - copii legalizate);
documentaþia tehnicã
pentru autorizarea executãrii
lucrãrilor de construire
(DTAC) întocmitã în baza
prevederilor anexei nr. 1 la
Legea nr. 50/1991 republicatã

cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, însoþitã de referatele de verificare ºi dupã caz,
referatul de expertizã tehnicã,
semnate ºi ºtampilate (2 exemplare, original)
 proiectul de organizare a
execuþiei lucrãrilor (DTOE),
dupã caz (2 exemplare, original)
 toate avizele, acordurile,
studiile, referatele de verificare ºi planurile de situaþie pe
ridicare topograficã vizate de
OCPI Ph. solicitate prin certificatul de urbanism (copii)
 documentul de platã a
taxei de emitere a autorizaþiei
de construire (copie)
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Sesiune de comunicãri ºtiinþifice
la Muzeul “Nicolae Iorga”
Claudia Giannotti

În perioada
9 – 11 iunie 2016 la
Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga” din
Vãlenii de Munte
va avea loc cea
de-a XI a ediþie a
Sesiunii de Comunicãri ªtiinþifice
„Rolul muzeelor
memoriale în
muzeografia
româneascã”.
Vor fi prezenþi
istorici, profesori universitari, directori de
muzee, muzeografi,
conservatori ºi
restauratori de la
muzeele din þarã. În
cadrul festivitãþii de
deschidere a Sesiunii
ºtiinþifice din data de
9 iunie, ora 10:30 vor
lua cuvântul prof. dr.
Mihai Alex
Stoenescu, prof.

univ. dr. Petre
Þurlea, prof. univ. dr.
Dan Popovici de la
Universitatea Naþionalã de Arte din
Bucureºti ºi prof. dr.
Emil Muºat. În cea
de-a doua zi a
sesiunii, 10 iunie,
ora 15:00, va avea
loc vernisajul expoziþiei temporare
„Stil ºi eleganþã –
Obiecte de artã decorativã” din patrimoniul M.J.I.A.PH, în
incinta Muzeului de
Etnografie al Vãii
Teleajenului, sala de
la parter.
Expoziþia va
prezenta publicului o

colecþie de piese
lucate în dantelã,
mobilier de epocã
tablouri ale unor pictori români renumiþi
ºi obiecte de artã
decorativã, toate de
un rafinament
desãvârºit.
Vã aºteptãm în
perioada 9 – 11
iunie anul curent în
sala de activitãþi
culturale din incinta Muzeului de Artã
Religioasã sã fiþi
alãturi de noi pe
toatã perioada desfãºurãrii Sesiunii
Naþionale de Comunicãri ªtiinþifice.

4Expoziþie cu fotografii ºi documente inedite
„NICOLAE IORGA - O viaþã de om
la Vãlenii de Munte”

Complexul Muzeal „Nicolae Iorga”
din Vãlenii de Munte
oferã publicului spre
vizitare pe lângã expoziþia de bazã ºi o
expoziþie temporarã
cu fotografii ºi documente inedite, expu-

se în premierã, intitulatã „Nicolae Iorga - O viaþã de om la
Vãlenii de Munte”.
Vizitatorii vor fi
surprinºi sã vadã
membrii familiei Iorga, fotografii în
curtea casei ºi de pe

cerdacul acesteia,
scrisori adresate de
Nicolae Iorga lui Iuliu Maniu ºi Savel Rãdulescu, manuscrisul
piesei de teatru
„Zbor în cuib”.
Nu lipsesc imagini
cu aºezãmintele culturale ctitorite de
Nicolae Iorga la Vãlenii de Munte sau
fotografii cu Savantul
român în compania
regelui Carol al-II-lea
ºi a principelui Mihai.
Pâna la ora actualã aceastã expoziþie
s-a bucurat de un
real succes iar vizita-

torii care au trecut
pragul Muzeului „Nicolae Iorga” au fost
încântaþi sã descopere amãnunte din
viaþa profesorului
Iorga desfãºuratã la
Vãlenii de Munte.
Claudia Giannotti
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LOCUL I LA TURNEUL „DL. GOE JOACÃ BASCHET”
PENTRU CS „TELEAJENUL-SEVLAR” VÃLENII DE MUNTE
În zilele de 14 ºi 15
mai 2016 la sala de
sport a ªcolii Grigore
Moisil din Ploieºti a
avut loc faza finalã a
proiectului Dl. Goe
joacã baschet, proiect
ce desemneazã clasarea echipelor la turneul final de minibaschet
ce va avea loc la Mangalia în perioada 10 -16
iulie 2016.

Astfel echipa noasDin aceeaºi grupã grupã ºi obþinând astfel
trã a fost înscrisã în au mai fãcut parte CSU 2 calificarea în grupa
grupa F sub denumirea Ploieºti, Solaris 1 Plo- roºie (grupa de elitã)
pentru locurile 1-32 de
CS Sevlar 1 Ploieºti din ieºti ºi CSS Ploieºti.
Dupã
cele
trei
jocuri
la turneul final de la
componenþa cãreia fac
disputate
cu
fiecare
dinMangalia, unde parparte cei mai buni 6
tre echipe, jucãtorii noº- ticipã nu mai puþin de
jucãtori din Vãleni ºi
tri a repurtat 3 victorii 125 de echipe din toatã
cei mai buni 6 jucãtori
clare, ocupând locul I în þara.
din Ploieºti sub
îndrumarea antreno- CS Sevlar 1 Ploieºti - Solaris 1 Ploieºti 43-12
55-12
rului
principal CS Sevlar 1 Ploieºti - CSS Ploieºti
CS
Sevlar
1
Ploieºti
CSU
2
Ploieºti
41-13
Florin Creþu.

CUPA „9 MAI AMATUR” LA TENIS DE MASÃ EDIÞIA A IV-A
Sâmbãtã, 7 mai 2016, CSO
„Teleajenul” Vãlenii De Munte
secþia tenis de masã a organizat Cupa „ 9 Mai AmaTur”,
turneu ajuns la a IV-a ediþie ce
a fost gãzduit de sala de sport
„Stelian Manolescu”, unde au

participat 134 de jucãtori de
toate vârstele ºi sexele din
Prahova dar ºi din celelalte
judeþe ale þãrii. La sfârºitul
evenimentului, câºtigãtorii
împãrþiþi pe douã categorii de
valoare (open ºi
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

amatori ) au fost premiaþi de
organizatorii competiþiei cu
diplome, cupe ºi medalii.

„Un turneu reuºit din
toate punctele de vedere, se

CLASAMENTELE TURNEULUI:
OPEN:
Uþa Adrian
Bucureºti
Enciu Alexandru
Ploieºti
Leorda Rareº
Reghin
Corcoz Costin
Focºani
AMATORI:
Pietriº Nicuºor
Bucureºti (74ani)
Drãgoi Andrei
Azuga
Ionel Mircea
Ploieºti
Bãceanu Constantin Buzãu

pare cã place Vãleniul,
asta aratã participarea
numeroasã. Spirit de fairplay pe toatã durata concursului. Vom reveni întotdeauna cu aceeaºi plãcere
în minunata salã de sport a
oraºului, unde sunt condiþii
de joc de cinci stele”,
Valentin Soare.
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