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La început de primãvarã,

Spectacol dedicat
doamnelor ºi domniºoarelor
din Vãlenii de Munte

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
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O primãvarã frumoasã!
În luna Martie, femeile sunt sãrbãtorite în mod special
pentru toate lucrurile frumoase pe care ni le oferã.
Urez tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor din oraºul Vãlenii de Munte
ca acest început de primãvarã sã vã aducã
sãnãtate, împlinire, noroc, fericire ºi iubire

alãturi de cei dragi!

La
mulþi
ani!
FLORIN
CONSTANTIN,
primarul oraºului Vãlenii de Munte

Vineri, 17 februarie 2017,

S-a inaugurat secþia de Fizioterapie
din cadrul Spitalului Orãºenesc
Vãlenii de Munte

Proiectul de
anvelopare a
blocurilor este pe
lista de prioritãþi
a administraþiei
locale

Vineri, 17 februarie, a
avut loc inaugurarea
noii secþii Fizioterapie
din cadrul Spitalului
orãºenesc Vãlenii de
Munte.
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Clubul Copiilor, rampã de
lansare pentru tinere talente

3 MARTIE - Spectacol
”FLORI DE
PRIMÃVARÃ”

Dupã o investiþie susþinutã financiar ºi nu
numai de cãtre Primãria
ºi Consiliul Local Vãlenii de Munte, incinta
oferã viitorilor pacienþi

cele mai bune condiþii
de recuperare ºi tratament fiind poate cea
mai modernã unitate de
profil din judeþul Prahova.
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CANTONAMENTE DE IARNÃ LA SALA
DE SPORT „STELIAN MANOLESCU”
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Poliþia Localã Vãlenii de Munte
iniþiazã un proiect pentru
blocarea roþilor maºinilor
parcate neregulamentar
PAGINA 3

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”.

Pirvu Constantin Paul: Felicitãri
pentru construirea Secþiei de
Fizioterapie din cadrul Spitalului
orãºenesc ºi continuaþi tot aºa. Tot
respectul ºi stima! Sãnãtate ºi succes
pe viitor.
Georgeta Stoian: “Felicitãri întregii
echipe conduse de dumneavoastrã
domnule primar!”
Marius Constantin: “Am citit cu

interes
lista investiþiilor pe care
doriþi sã le realizaþi în anul 2017.
Felicitãri ºi putere de muncã! Aveþi
nevoie, având în vedere cã aceasta
este destul de mare. Dar ºtim cã la
conducerea oraºului e o echipã bunã
ºi avem încredere. Mult succes!”

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
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3 MARTIE –

La început de primãvarã,

Spectacol dedicat doamnelor ºi domniºoarelor
din Vãlenii de Munte
Aºa cum ne-am obiºnuit, Ziua Internaþionalã a
Femeii este sãrbãtoritã ºi la Vãlenii de Munte într-un
mod special. La iniþiativa primarului Florin
Constantin, la Centrul Cultural al oraºului va avea
loc VINERI, 10 MARTIE, un spectacol de excepþie,
dedicat tuturor doamnelor ºi domnlºoarelor.

Vã aºteptãm cu drag!

Momentul aniversar va
avea loc în sala de spectacole a Centrului Cultural
Vãlenii de Munte, unde
domnul primar v-a pregãtit
ºi alte surprize spre încântarea ºi bucuria sãrbãtoritelor.
Distribuþia spectacolului este urmãtoarea:
Vasile Muraru, Valentina Fãtu, Bianca Sârbu
Este un spectacol de
divertisment, tip variete,
vivace, antrenant, în care
alterneazã numere de
comedie (scenete, scheciuri, cuplete etc.), cu muzica
de bunã calitate.

SIMPOZION ”MIRON RADU
PARASCHIVESCU – OMUL ªI ARTISTUL”
Florina Ene – manager
Centrul Cultural
Vãlenii de Munte
Biblioteca Orãºeneascã
”Miron Radu Paraschivescu”
din cadrul Centrului Cultural
Vãlenii de Munte, în colaborare cu Colegiul Naþional
”Nicolae Iorga” a organizat în
data de 21 februarie simpozionul dedicat poetului
Miron Radu Paraschivescu cu
ocazia comemorãrii a 46 de
ani de la trecerea poatului în
nefiinþã. (17 februarie 1971).
La organizarea simpozionului cu tema ”MIRON RADU PARASCHIVESCU – OMUL ªI
ARTISTUL” ºi-au adus contribuþia dl. profesor doctor Emil
Muºat ºi dna. prof. doctorand
Stan Petruþa, pentru care apropierea de opera ºi personalitatea lui M. R. Paraschivescu a
constituit o provocare, urmând
ca în luna martie a anului curent, dna prof. Stan Petruþa sã-ºi
susþinã teza de doctorat cu titlul
”MIRON RADU PARASCHIVESCU – ZIARISTUL”. La acest simpozion au participat oameni
politici ºi de culturã ai oraºului
Vãlenii de Munte, profesori de
limba ºi literatura românã din
cadrul
instituþiilor
de

Momentele de comedie
sunt susþinute de actorii
Vasile Muraru ºi Valentina
Fãtu ºi aduc în fata spectatorilor o multitudine de
situaþii ºi personaje, bine
conturate, de-a lungul spectacolului, existând multe
schimbãri de costume.
Bianca Sârbu, o artistã
cu mare priza la public, în
plinã ascensiune, carismaticã ºi foarte talentatã, va
asigura partea muzicalã a
acestui spectacol care va
fi distribuit în cadrul a
douã reprezentaþii, astfel:
16:30 – 18:00 ºi
18:30 – 20:00.

”FLORI DE PRIMÃVARÃ”,
la Centrul Cultural Vãlenii de Munte
Primãria oraºului Vãlenii de Munte,
Consiliul Local ºi Centrul Cultural organizeazã in colaborare cu Clubul Copiilor
Vãlenii de Munte SPECTACOLUL ARTISTIC
”FLORI DE PRIMÃVARÃ”.
Revenirea naturii la viaþã, bucuria ºi frumuseþea primãverii
vor fi cântate ºi
interpretate de
copiii care frecventeazã cercurile artistice din cadrul
Centrului Cultural ºi al Clubului Copiilor
Vãlenii de Munte, spectatorii având ocazia sã
asiste la o diversitate de momente artistice de
balet, dans modern, dans popular, pian, chitarã, interpretãri poetice, piese de teatru ºi
multã muzicã.
Spectacolul se va încheia cu un
monolog dedicat femeii, intitulat ”De-a
poezia”, susþinut de tânãrul actor Radu
Lupu.
Spectacolul ”FLORI DE PRIMÃVARÃ” se
va desfãºura pe scena din Sala de
Spectacole a Centrului Cultural Vãlenii de
Munte vineri, 3 martie, începând cu orele
14:00.

Clubul Copiilor, rampã de lansare
pentru tinere talente
Carolina Ilie –
director Clubul Copiilor
Vãlenii de Munte
La Clubul Copiilor din oraºul
Vãlenii de Munte situat pe strada Berceni nr. 1, copiii vin la
cercurile de: teatru, pian, creaþii
ºi confecþii, informaticã, dansuri

moderne, culturã ºi civilizaþie
englezã, canto, picturã ºi
dansuri populare. Copiii participã la concursuri ºi expoziþii
judeþene, naþionale ºi internaþionale unde se remarcã prin
obþinerea a numeroase premii
ºi trofee de excelenþã. De asemenea, copiii talentaþi urmeazã

învãþãmânt din oraº, membrii
Clubului Bibliotecii ”Miron
Radu Paraschivescu” ºi membrii Clubului ”C.A.R. ARMONIA”. Deºi astãzi, M.R. Paraschivescu intereseazã, conform
statisticilor, exclusiv prin volumele Cântice þigãneºti ºi
Jurnalul unui cobai, Biblioteca
Orãºenescã ”Miron Radu Paraschivescu” a organizat o
expoziþie de carte, din care
amintim volumele de versuri:
Versul liber, Laude, Poezii,
Declaraþie Pateticã, Tristele,
Ultimele ºi volumele de prozã:
Bîlci la Rîureni, Amintiri.
Evenimentul s-a desfãºurat
în sala de lecturã a Clubului
Bibliotecii ”M. R. Paraschivescu” din cadrul Centrului
Cultural Vãlenii de Munte.

Premianþii concursului interjudeþean de picturã
“Dumitru Ghiaþã” de la Drobeta Turnu-Severin, 2016

cursurile ºcolilor de artã ºi ale
universitaþilor de artã.
Anul trecut eleva Gavrilã Ioana Beartice de la cercul de pian
condus de profesor Nae Mihai a
fost admisã la Universitatea de
Muzicã Bucureºti.
Pe semestrul I al acestui an
ºcolar s-au obþinut urmãtoarele rezultate:
La Informaticã, profesor
Cãpuz Eugen
Concursul Naþional de Informaticã “StartIT”: 1 Premiu
I, 1 Premiu III, 3 Menþiuni
La Culturã ºi Civilizaþie
Englezã, profesor Constantin
Alexandra
Concursul Regional de Protecþia Mediului ºi Ecoturism
”ªoimul Dunãrean”- ediþia a IIa Cãlãraºi, secþiunea Referate in
limba englezã: 1 Premiu I, 1
Premiu II.
La Picturã, profesor Ilie
Carolina
Expoziþia Internaþionalã
„ÎNVINGÃTOR PRIN ARTÃ”
din 27.11.2016, Iaºi: 2 Trofee de
Ecelenþã, 10 Premii I, 4 Premii II,
8 Premii II.
Concurs Internaþional de
Fantezie ºi Indemânare
”CULORILE TOAMNEI”din
27.11.2016, Lipova: 2 Premii II.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Vineri, 17 februarie 2017,

S-a inaugurat, în prezenþa ministrului Sãnãtãþii,
Florian Bodog, secþia de Fizioterapie din cadrul
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte
Vineri, 17 februarie, a
avut loc inaugurarea noii
secþii Fizioterapie din
cadrul Spitalului orãºenesc Vãlenii de Munte.
Dupã o investiþie susþinutã financiar ºi nu
numai de cãtre Primãria
ºi Consiliul Local Vãlenii
de Munte, incinta oferã
viitorilor pacienþi cele mai
bune condiþii de recuperare
ºi tratament fiind poate cea
mai modernã unitate de
profil din judeþul Prahova.
La eveniment au fost alãturi de Florin Constantin,
primarul oraºului Vãlenii de
Munte: Florian Bodog –
ministrul Sãnãtãþii, Bogdan
Toader – preºedintele Consiliului Judeþean Prahova,
prefectul judeþului, Mãdãlina Lupea, senatori ºi deputaþi de Prahova.
Investiþia gânditã de cãtre primarul Florin Constantin ºi finanþatã din bugetul
local al oraºului Vãlenii de
Munte este fãcutã pentru a
oferi tuturor celor care se
trateazã la unitatea spitaliceascã din oraº condiþii
foarte bune ºi servicii pe
mãsurã. Dupã cum se vede
ºi în imaginile alãturate, clãdirea poate concura cu orice unitate privatã din þarã,
atât prin compartimentare,
cât ºi prin dotarea cu aparaturã medicalã, cu mobilier
ºi cu tot ceea ce presupune
tratamentul de specialitate.
Incinta a fost extinsã, s-au
realizat lucrãri de termoizolaþie, de înlocuire a tâmplãriei ºi acoperiºului, precum ºi lucrãri de amenajare
interioarã completã, de la
pardosealã, pereþi ºi pânã la
instalaþii electrice, termice
ºi sanitare.
Pacienþii vor putea beneficia de saloane compartimentate la standarde europene, cu mobilier complet
nou (paturi, dulapuri),

grupuri sanitare proprii la
fiecare salon în parte,
încãlzire centralã, televizoare cu ecran plat pentru
ca pacienþii internaþi sã
petreacã timpul petrecut
aici într-un mod cât mai plãcut posibil. De asemenea,
dotãrile sunt de ultimã generaþie. Amintim, printre
altele, de duºul subacval ºi
de baia galvanicã – aparate
performante care vor putea
fi folosite pentru recuperarea medicalã a pacienþilor.
FLORIAN BODOG,
MINISTRUL SÃNÃTÃÞII:
“Vreau sã felicit administraþia localã, Primãria ºi
Consiliul Local Vãlenii de
Munte ºi, de asemenea, ºi
Consiliul Judeþean Prahova
pentru aceastã investiþie.
Am vizitat aceastã nouã secþie a spitalului din Vãlenii
de Munte ºi apreciez cã
multe spitale din aceastã
þarã ºi-ar dori sã aibã o
asemenea unitate.”

BOGDAN TOADER,
PREªEDINTELE
CONSILIULUI JUDEÞEAN
PRAHOVA:
“Având în vedere cã, în
ultimii ani, s-au fãcut multe
investiþii în extinderea,
modernizarea ºi dotarea sa,
Spitalul orãºenesc Vãlenii
de Munte este un spital care
aratã exact cum ar trebui sã
fie un spital orãºenesc.
Unitatea oferã servicii medicale de calitate, având
personal bine pregãtit ºi,
iatã, dupã cum am vãzut ºi
astãzi, dotãri de ultimã generaþie. Iar având în vedere
cã acesta se adreseazã unui
numãr de circa 100.000 de
persoane din zona Vãlenii
de Munte pot afirma cã
aceasta este una dintre cele
mai importante unitãþi de
profil din judeþul Prahova.”

FLORIN CONSTANTIN,
PRIMARUL ORAªULUI
VÃLENII DE MUNTE:
“Extinderea, modernizarea ºi dotarea secþiei de
Fizioterapie a spitalului Vãlenii de Munte este o
investiþie de 1,6 milioane de
lei, susþinutã de la bugetul
local. Lucrãrile au durat 14
luni, iar acum, când inaugurãm aceastã nouã unitate,
putem afirma cã a meritat
efortul. Pacienþii din Vãlenii
de Munte ºi nu numai vor
beneficia, aici, de cele mai
bune condiþii de tratament
ºi cazare, de aparaturã de
ultimã generaþie ºi nu în
ultimul rând de o echipã de
medici profesioniºti.”

Mihai CIOBANU

Proiectul de anvelopare
a blocurilor este pe lista
de prioritãþi a
administraþiei locale
Proiectul de reabilitare termicã a
blocurilor din Vãlenii de Munte este pe
lista de prioritãþi a administraþiei locale.
Florin Constantin, primarul oraºului, þine
sã asigure cetãþenii interesaþi cã acest
proiect nu a fost abandonat ci, din contrã,
se lucreazã la elaborarea sa. În momentul
de faþã, dupã cum ne-a declarat edilul, s-a
ajuns la faza de expertizã, existând, de
asemenea, ºi prevedere bugetarã în acest
sens. Autoritãþile locale aºteaptã publicarea normelor care stau la baza
elaborãrii de proiecte ºi executãrii de astfel de lucrãri (urmând a surveni o serie
de modificãri în legislaþia în domeniu)
pentru a trece la celelalte etape care trebuie parcurse.

Poliþia Localã Vãlenii
de Munte iniþiazã un
proiect pentru blocarea
roþilor maºinilor parcate
neregulamentar
 Documentul
va fi supus aprobãrii
Consiliului Local
Poliþia Localã Vãlenii de Munte va
iniþia un proiect pentru reluarea activitãþii
de blocare a roþilor maºinilor parcate
neregulamentar. Documentul va fi supus
aprobãrii Consiliului Local. Este o mãsurã
necesarã pentru a asigura disciplina în
ceea ce priveºte staþionarea autoturismelor, având în vedere cã pe multe dintre strãzile importante ale oraºului circulaþia rutierã este îngreunatã din cauza
celor care staþioneazã fie pe prima bandã
(în cazul bulevardului Nicolae Iorga) fie
pe trotuare sau pe marginea strãzilor. De
altfel, Primãria ºi Poliþia Localã Vãlenii de
Munte au primit numeroase cereri din
partea cetãþenilor care solicitã reluarea
programului de blocare a roþilor, având în
vedere ºi faptul cã, în ultimii ani, au fost
amenajate mai multe parcãri în zona centralã a oraºului ºi în vecinãtatea instituþiilor publice sau a locurilor de interes.

Lista persoanelor care au datorii la bugetul local va fi publicatã în ziarul Vãlenii de Munte
Începând cu luna martie,
numele persoanelor care
înregistreazã datorii la bugetul local vor apãrea într-o
rublicã a ziarului administraþiei publice, “Vãlenii de
Munte”.

Decizia vine sã respecte
reglementãrile legale în domeniu, care obligã primãriile sã
facã publice numele persoanelor cu datorii la bugetul
local. În acest sens, Primãria
Vãlenii de Munte, prin Compartimentul Taxe ºi Impozite locale

transmite contribuabililor sã-ºi
achite la timp taxele ºi impozitele locale, inclusiv pe cele
restante din anii anteriori pentru a fi radiaþi de pe lista celor
ale cãror nume vor fi fãcute
publice, conform legislaþiei în
domeniu.

Totodatã, Primãria Vãlenii
de Munte reaminteºte cã pentru plata integralã cu anticipaþie a impozitelor locale,
pânã la 31 martie de cãtre
persoanele fizice ºi juridice,
se stabileºte o bonificaþie
dupã cum urmeazã:

 10% în cazul
impozitului pe clãdiri;
 10% în cazul
impozitului pe teren;
 10% în cazul
impozitului pe
mijloacele de transport.

Vãlenii de Munte - CULTURÃ, SPORT
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Uneori, cu gândul la acel 4 Martie 1977

Prof. Ion Bocioacã
Se împlinesc, iatã, 4 decenii de
la ultimul mare cutremur care a
afectat, prin consecinþe arhitecturale ºi spirituale urbea noastrã.
A fost o linie definitorie: înainte ºi
dupã. Întoarcerea în timp se
impune mai ales datoritã
fotografiilor, cele mai bune în
calea uitãrii, poveºtile ºi legendele pãstrate în patrimoniul generaþiei contemporane fenomenului natural. O atenþionare
se impune oricând: fiecare zi
care trece de la cutremurul
precedent ne apropie de cel
urmãtor. Adesea câte o fotografie
cu tipica dedicaþie "o piedicã în

calea uitãrii'' te rãscoleºte, ca ºi
setul de imagini lãsate de profesionistul Bebe Dimitriu. În spaþiul
românesc hrisoavele au consemnat fenomene naturale în anii
1091, 1327, 1543, 1738, 1802, 1940,
1977. Ultimele patru au afectat ºi
aºezarea ''de sub Deal'', aflatã în
zona seismicã a Vrancei.
Potrivit studiilor de referinþã,
partea centralã a oraºului are în
straturile inferioare un pilon de
sare care traverseazã dinspre
vest spre est traseul Telega Slãnic - Pãtârlagele. Aºa se
explicã efectele distrugãtoare ale
cutremurelor din anii 1738, 1802,
1940 ºi 1977. ''Cel mare'' din 26
octombrie 1802 a fost încadrat la
7,5-7,6 pe scara Richter. La refacere, bisericii Mãnãstirii, în
1746, i-a fost adãugatã ºi clopotniþa. Seismul din 10 noiembrie
1940, din categoria 7,4 a lichidat
ªcoala de Fete, Biserica Berceni,
Casa Nicolae Iorga, ºi multe
locuinþe din vremuri anterioare.
In total au pierit 9 clãdiri particulare, 123 urmau sã fie demolate

(cu funcþii judeþene) iar 412 au
fost avariate. Doar 570 clãdiri nu
au fost afectate. Biserica Nica
Filip: ''...a suferit mari avarii,
altarul fiind nevoie sã se refacã în
total... iar biserica Mãnãstirea
...Catedrala oraºului, ctitoritã de
ªerban Cantacuzino, la 1680... a
suferit cel mai mult dintre bisericile de pe Valea Teleajenului''.
Dupa 37 de ani, în 1977 (un
ciclu?), partea centralã a oraºului, aºezare cochetã pe care
marele istoric Nicolae Iorga ºi-o
alesese ca domiciliu, a fost ''culcatã'' la pãmânt dupã un zgomot
neîntâlnit. Era ora 21.22, privitorii
la televiziune urmãreau filmul
bulgar ''Dulce ºi amar''. Energia a
fost întreruptã, panica a cuprins
toatã populaþia. Efectele s-au
vãzut a doua zi pe luminã.
Ulterior, gradul de seismicitate a
fost fixat la 7,2. Potrivit altor
studii (Aurel Nestor‚ ''Cutremure
în judeþul Prahova'') magnitudinea a fost de 9 pe scara
Richter, luându-se în calcul cã

Vãlenii de Munte (1977)

partea centralã a fost distrusã în
peste 80%. A pierit gara, construitã de italieni în 1909, poarta de
intrare în oraº, o copie a Gãrii de
Nord din Ploieºti, clãdirea liceului de pe bulevard, hotelul Teleajen, magazinele ºi locuinþele
de pe o parte ºi alta ale bulevardului N. Iorga, Poºta, Casa
Regalã, sediul pensionarilor, grãdiniþa de copii, ªcoala de Bãieþi,
clopotniþa ºi biserica Mãnãstirea,
restaurantul Ciucaº ºi cu efecte
distrugãtoare pentru celelalte
biserici din oraº. ''Au supravieþuit
''magazinul ''fraþilor Pãtraºcu'', o
construcþie pe bile, Primãria
oraºului (cu mari dislocãri de
pereþi), farmacia Muller, Banca
Comercialã, Casa de Culturã.

Primarul Stelian Manolescu,
numit doar cu câteva zile înainte
de 4 Martie, împreunã cu cei mai
apropiaþi locuitori, a fãcut eforturi nesperate pentru a salva
vieþile locuitorilor. Oraºul a
devenit în scurt timp un ºantier,
vizând în primul rând îndepãrtarea urmelor încât Vãleniul a
început sã aibã porecla ''oraºul
din PFL''. Pierderi umane au fost
4: o mamã cu fiica care veniserã
în Vãleni pentru cumpãrãturi în
vederea nunþii, un motociclist ºi
un localnic din zonã.
Uneori, amintirile te întãresc,
te atenþioneazã asupra pericolelor iminente ºi te responsabilizeazã pentru faptele ºi, implicit, vieþile semenilor tãi.

S P O R T   F O T B A L  S P O R T   H A N D B A L 

CSO “TELEAJENUL” VÃLENII DE MUNTE NEÎNVINSÃ
ÎN JOCURILE DE PREGÃTIRE PENTRU RETURUL
CAMPIONATULUI LIGII „A” PRAHOVA
Prof. Gheorghe
Rãdulescu
Pânã duminicã
26.02.2017, când se
va disputa primul
joc oficial din actuala stagiune ce va
conta pentru etapa a
5-a a Cupei României sezonul 2016-

2017, unde echipa de
fotbal CSO „Teleajenul” Vãlenii de Munte va disputa meciul
împotriva celor de la
CS Mãneºti 2013
Coada Izvor, echipa
noastrã, întãritã cu
câteva transferuri
importante în aceastã iarnã, a susþinut o
serie de jocuri de

verificare în care
jucãtorii s-au pregãtit
cât mai bine pentru
returul campionatului care va începe
oficial pe data de
05.03.2017 când ne
vom deplasa la Mãneciu pentru a disputa prima etapã cu
rivala din localitate.

Viitorul Olteni - CSO „Teleajenul” Vãlenii De Munte
Luceafãrul Drajna - CSO „Teleajenul” Vãlenii De Munte
Petrolul Bãicoi - CSO „Teleajenul” Vãlenii De Munte
Real Cocoºeþti - CSO „Teleajenul” Vãlenii De Munte

2-5 (0-2)
0-5 (0-2)
1-1 (1-1)
0-3 (0-1)

Programul jocurilor retur ediþia 2016 - 2017
CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - LIGA A PRAHOVA
Etapa XVI, 5.03.2017: Avântul Mãneciu - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XVII, 11.03.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Cornu
Etapa XVIII, 18.03.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CSO Plopeni
Etapa XIX, 25.03.2017: CS Mãneºti - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XX, 1.04.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Pãuleºti
Etapa XXI, 8.04.2017: AS Tufeni Bãicoi - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XXII, 14.04.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Blejoi
Etapa XXIII, 22.04.2017: AFC Brebu - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XXIV, 29.04.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - Petrolul Bãicoi
Etapa XXV, 6.05.2017: Unirea Urlaþi - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XXVI, 13.05.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Ceptura
Etapa XXVII, 21.05.2017: Unirea C.Colþ - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XXVIII, 27.05.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - AS Petrolul 52 Ploieºti
Etapa XXIX, 3.06.2017: Tricolorul Breaza - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa XXX, 10.06.2017: CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - AFC Bãneºti

CANTONAMENTE DE IARNÃ LA SALA DE SPORT „STELIAN MANOLESCU”

Vacanþa inter-semestrialã
din perioada 04 - 11 februarie a
prilejuit ca Sala de Sport
„Stelian Manolescu” sã fie
gazdã primitoare a mai multor

echipe de handbal ºi fotbal,
pentru susþinerea cantonamentelor de iarnã din acest an.
Dacã pentru echipa de handbal junioare I CSM Ploieºti este

pentru al cincilea an consecutiv de când ne calcã pragul,
pentru echipa de handbal
junioare II LPS Piteºti ºi echipa
de fotbal juniori I AS Clinceni a
fost pentru prima datã când
susþin un stagiu de pregãtire în
localitatea noastrã. Gazdã
primitoare, aºa cum ne-a
declarat Prof. Nadina Dumitru
antrenoare LPS Piteºti, Sala de
Sport „Stelian Manolescu” s-a
pus la dispoziþia echipelor
pentru pregãtirea tehnico-tacticã unde au gãsit un mediu
propice pentru desfãºurarea în
bune condiþii a acestor cantonamente.

Prof. Nadina Dumitru
„Am rãmas plãcut impresionaþi de condiþiile de antrenament pe care le-am gãsit la
Sala de Sport a oraºului unde
am întâlnit o echipã de oameni
primitori ºi foarte amabili, dornici sã ne ajute cu tot ce am
avut nevoie. Ne-a plãcut foarte
mult Sala de Sport, fiind foarte
spaþioasã ºi curatã. Mulþumim
D-lui Rãdulescu Gheorghe
care a fost amabil ºi ne-a primit
cu plãcere ºi sper sã revenim
cât mai curând.”
Prof. Gheorghe Rãdulescu

Lotul echipei de fotbal
CSO „Teleajenul”
Vãlenii de Munte
PORTARI:
ªANDRU MARIAN, COJANU GABRIEL
FUNDAªI:
SAVU MIODRAG, SAVU FLAVIUS,
LUNGU ALEXANDRU, STANCIU
MIHAI, TOADER SERGIU,
ªTEFAN ALEXANDRU
MIJLOCAªI:
CERNEA LIVIU, MILU ION,
RÃDULESCU ªTEFAN, GRIGORE
MIHAI, BEZNEA CATRINEL, MINOIU
ION, MOMAI ADELIN, NECULAE
COSMIN, STROESCU ALEXANDRU
ATACANÞI:
CRUCERU LUCIAN, SÂRBU MIHAI,
TÃNASE IONUÞ
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