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Ne aflãm în pragul celui mai
îndrãgit anotimp, care este
dedicat femeilor, fiinþe 
speciale în viaþa noastrã.

Începutul Primãverii
ºi ziua de 8 MARTIE îmi
oferã prilejul sã urez
tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor din
Oraºul Vãlenii de Munte

O primãvarã frumoasã, 
cu sãnãtate ºi împliniri!

Primar  Florin Constantin

La mulþi ani!

Povestea a început, pentru
profesorii ºi elevii Liceului Teh-
nologic Agromontan „Romeo
Constantinescu, încã de anul
trecut, atunci când unitatea de
învãþãmânt s-a înscris în com-
petiþia “Euroscola 2018-2019”,
deschisã tuturor unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar din
UE ºi, implicit, din România. 

Concursul a constat în ela-
borarea unei campanii de pro-
movare a unui proiect realizat

cu finanþare europeanã, sub
coordonarea cadrelor didactice. 
Câºtigãtori în competiþia
de proiecte

A fost nevoie de multã
muncã, creativitate ºi sacrificii
din partea cadrelor didactice
coordonatoare ºi a echipei de
elevi, care au renunþat la timpul
lor liber, pentru a-ºi construi cât
mai bine campania. Pe lângã
demersurile oficiale, realizarea
documentaþiei pentru cam-

panie, tinerii ºi profesorii lor au
compus inclusiv un cântec ºi au
realizat pe acordurile acestuia
un flashmob în Parcul Eroilor
din oraº. 

ªi munca a dat roade:
echipa din Vãleni a  câºtigat
concursul, fiind anunþatã de
Parlamentul European cã pe 31
ianuarie este invitatã sã par-
ticipe la Ziua Euroscola, la
Strasbourg. 

(continuare în pagina 2)
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Sprijin din partea 
comunitãþii locale

Conducerea ºi alþi colegi ai
elevilor  ºi din corpul didactic,
dar ºi administraþia publicã
localã, aºa cum pun umãrul
împreunã vãlenarii, au sprijinit
Liceul Tehnologic Agromontan
„Romeo  Constantinescu” atât
în demersurile de a câºtiga
proiectul, cât ºi în pregãtirea
deplasãrii în oraºul sediu al
Parlamentului European, Stras-
bourg.

Primarul oraºului, Florin
Constantin, ca întotdeauna
implicat în toate evenimentele 
ºi acþiunile ce se petrec în
comunitatea localã a pus la
punct câteva surprize pe care 
delegaþia româneascã avea sã
le ofere la Strasbourg. Echipa
EUROSCOLA de la Liceul Teh-
nologic Agromontan „Romeo
Constantinescu” urma sã se
prezinte cu o þinutã uniformã,
cu tricouri albe, simbolul
puritãþii, imprimate cu denu-
mirea evenimentului ºi purtând
eºarfe tricolore la gât. 

Primãria a pregãtit ºi cadouri
pe care tinerii din România sã
le ofere celorlalte delegaþii: un

pachet conþinând o mostrã a
bunãtãþilor de pe la noi – un
borcan cu tradiþionala miere ºi
mai multe materiale de promo-
vare pentru Vãlenii de Munte.

Ei au reprezentat România
la Strasbourg

Aºadar, cu mari emoþii ºi
speranþe, delegaþia României,
formatã din cele douã cadre di-
dactice coordonatoare, doam-
nele profesor Mariana Visoschi,
director adjunct al liceului ºi
profesor Dana Burduºel, în-
soþite de 23 de elevi înscriºi în
proiect din clasele a X-a ºi a 
XI-a, a luat parte la “Ziua Euro-
scola”, alãturi de alte 23 de de-
legaþii din  prestigioase colegii
din þãri ale UE.

Au fost momente deosebite,
când purtãtorii eºarfelor trico-
lore au intrat în marea salã a
Parlamentului European ºi au
colaborat la dezbaterea  ºi vo-
tarea unor moþiuni pe temele
importante ale UE, participând
la toate acþiunile minuþios pre-
gãtite de staff-ul de la Parla-
mentul European.  Copiii noºtri
au lucrat împreunã, au inter-
acþionat ºi chiar au legat prie-
tenii cu colegi din toatã Europa.

Prof. Mariana Visoschi, 
director adjunct, conducãtorul
delegaþiei la Strasbourg:

„Participarea echipei liceu-
lui nostru la Ziua Euroscola
reprezintã un moment impor-
tant din viaþa fiecãruia dintre

noi, o experienþã care în mod
sigur va marca parcursul profe-
sional ºi ºcolar al elevilor. Au
fost momente de bucurie, dar ºi
de emoþie. Nimic nu se poate
compara cu sentimentul de
mândrie pe care l-am avut când
la tribuna Parlamentului Euro-
pean, prin glasul elevei
Andreea Dumitrache, au fost
pronunþate nume importante
ale culturii ºi literaturii române
ºi, mai ales, numele lui Nicolae
Iorga. De asemenea, elevul
Istrate Vlad a fost desemnat sã
facã parte din echipa de elevi
jurnaliºti – o noutate în progra-
mul  Euroscola.”

Prof. Dana Burduºel, 
coordonator delegaþie:

” Vreau sã le mulþumesc aces-
tor copii inimoºi, dar ºi pãrinþilor
pentru întreaga susþinere ºi im-

plicare, în derularea activitãþilor.
ªi nu în ultimul rând, doresc sã
aduc mulþumiri autoritãþilor
locale, care ne-au fost alãturi
pe parcursul proiectului,  dar
ºi în susþinerea delegatiei par-
ticipante la Strasbourg.”

Prof. Ing. Emilia Raluca
Popescu, director general:

”Pentru unitatea noastrã de
învãþãmânt, vizita la Parlamen-
tul European de la Strasbourg a
constituit un prilej de bucurie si
imensã satisfacþie, o încunu-
nare a tuturor eforturilor echi-
pei de proiect (formatã din 23
de elevi ºi 2 cadre didactice
coordonatoare) care a demon-
strat cã se poate face perfor-
manþã, dacã se doreºte cu ade-
vãrat. Felicitãri echipei de
proiect pentru dãruire ºi impli-
care!”

(urmare din pagina 1)

Centrul Cultural 
al oraºului Vãlenii de
Munte, instituþie de
culturã care funcþio-
neazã în subordinea
Consiliului Local ºi a
Primãriei Vãlenii de
Munte, va fi complet 
amenajat ºi moder-
nizat.

Centrul Cultural va fi
pregãtit sã gãzduiascã,
în cel mai potrivit cadru,
evenimentele cultural -

artistice organizate la ni-
velul oraºului, dar ºi alte
activitãþi educaþionale ºi
de recreere.

Proiectul iniþial, nece-
sar obþinerii autorizaþiei
de funcþionare la in-
cendiu, a fost ulterior
completat ºi susþinut de
autoritãþile locale cu
lucrãri de investiþii ºi de
modernizare majore,
care respectã simþul
practic ºi estetic în tota-
litate.

”Sperãm cã va fi o
încântare pentru toþi 
locuitorii oraºului sã îi
primim în spaþii care
respectã toate normele
de siguranþã, în spaþii
curate, modernizate,
încãlzite ºi iluminate
corespunzãtor. Vã
aºteptãm cu drag!”, 
ne-a declarat condu-
cerea instituþiei.

Dintre lucrãrile 
executate amintim:

 Înlocuire lambriu
pereþi în sala de specta-
cole cu pereþi din gips
carton sonorizant
 Înlocuire pereþi ºi

uºi de acces rezistente la
foc
 Reparaþii la insta-

laþia termicã
 Suplimentare radia-

toare termice

 Refacerea instala-
þiei de hidranþi interiori
 Realizarea insta-

laþiei de evacuare fum în
caz de incendiu ºi mon-
tarea trapelor de fum în
sala de spectacole
Montarea instala-

þiei de detecþie la in-
cendiu
 Realizarea instalaþi-

ei de protecþie la trãsnet
 Înlocuirea ilumina-

tului tradiþional cu ilumi-
nat LED
 Înlocuirea aparata-

jului terminal
 Recondiþionarea ºi

modernizarea traseelor
electrice
 Înlocuire cortinã

scenã ºi modernizare
sistem mecanic scenã
 Lucrãri de igie-

nizare a tuturor spaþi-
ilor.

Spaþiul  Economic
European  oferã,  prin
intermediul  reþelei
EURES România, locuri
de muncã vacante, dupã
cum urmeazã: Slovenia –
un loc de inginer
mecanic/energetician,
Spania – 800 de locuri
pentru muncitor necalifi-
cat în agriculturã, la cules
cãpºuni, 200 de locuri ca
agricultor, 6 – tehnician,
un loc manager ºantier
naval; Marea Britanie
–100 de locuri pentru
lucrãtor în agriculturã, 
50 – îngrijitor persoane la
domiciliu, 10 – infirmier;
Olanda – 85 lucrãtor în
sere, 25 – lucrãtor în 
fabricã de alimente, 10 -
muncitor în grãdinãrit, un
loc de asistent manager;
Germania -10 – sudor, 
8 – ajutor la procesarea
produselor alimentare, 
8 – manipulant, 7 – lucrã-
tor în construcþii, 7 –
ºofer, 4 – constructor, 

3 – mecanic instalaþii,
douã posturi de electri-
cian, 2 posturi de faianþar,
fierar, mãcelar,
stivuitorist, câte un post
de instalator; Irlanda – 
55 de locuri – tranºator
carne ºi un loc de tehni-
cian de întreþinere;
Suedia - 30 posturi de
culegãtor cãpºuni, 8 - me-
canic maºini ºi utilaje
grele, 8 – operator CNC, 
5 – vopsitor auto.

Persoanele intere-
sate pot viziona 
ofertele de locuri de
muncã disponibile
accesând site-ul
www.eures.anofm.ro,
sau se pot prezenta
direct la sediul Agenþiei
Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã. ADRESA sediu:
Str. Nicolae Iorga nr. 1,
Ploieºti, etaj 1, biroul 3,
Telefon/Fax: 0244/577380 
E-mail: cristiana.oprita-
@ph.anofm.ro

Locuri de muncã vacante în

Spaþiul Economic European
Lucrãri majore de modernizare 

la Centrul Cultural Vãlenii de Munte
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Guvernul a aprobat, cu
circa o lunã în urmã, majo-
rarea de la 370 de lei la 400
de lei a cuantumului aju-
torului financiar anual
acordat veteranilor, vãdu-
velor ºi accidentaþilor de
rãzboi în afara serviciului
ordonat. 

Legea nr. 44/1994 prevede
faptul cã acestor categorii de
persoane li se acordã un aju-
tor financiar anual, în scopul
acoperirii unei pãrþi din cos-

tul aferent chiriei, energiei
electrice ºi energiei termice
ori pentru diverse nevoi cas-
nice. 

Cuantumul acestui ajutor
bãnesc se stabileºte anual,
prin hotãrâre de guvern, în
funcþie de evoluþia preþurilor
stabilite de Institutul Naþional
de Statisticã.

De acest ajutor financiar,
asigurat de la bugetul statului,
vor beneficia 7.380 de per-
soane, dintre care 6.900 de
persoane vor fi plãtite de

cãtre Ministerul Muncii, 247
de Ministerul Apãrãrii Na-
þionale, 232 de Ministerul
Afacerilor Interne ºi o per-
soanã de Serviciul Român de
Informaþii.

Conform calendaru-
lui bisericesc, Postul
Mare începe pe 11 mar-
tie 2019 ºi se terminã
pe 27 aprilie 2019. 

Aºa cum bine se ºtie,
postul reprezintã
reþinerea totalã de la anu-
mite alimente ºi bãuturi,
în scop religios ºi moral.
Mai mult, creºtinii trebuie
sã se reþinã de la anumite
gânduri necurate, pofte,

patimi sau fapte rele.
Acest lucru înseamnã cã
postul trupesc trebuie
însoþit de postul
sufletesc.

Anul acesta, la
ortodocºi, Paºtele, cea
mai importantã sãrbã-
toare a creºtinãtãþii,
picã pe 28 aprilie 2019. 

La creºtinii catolici,
Paºtele picã cu 
o sãptãmânã înainte,
adicã pe 21 aprilie 2019. 

De la 1 Ianuarie 2019
- pânã la aprobarea
Legii bugetului asi-
gurãrilor sociale de stat
pentru anul 2019, va-
loarea ajutorului de
deces este în cazul
decesului asiguratului
sau al pensionarului de
4.162 de lei, iar în
cazul decesului unui
membru de familie al
asiguratului sau al pen-
sionarului, suma de
2.081 de lei.

Actele necesare 
ajutorului de deces 
cerere  (anexa 11); 
 certificat de deces
(original ºi copie); 
 BI/CI al solicitantu-
lui (original ºi copie); 
 acte de stare civilã
ale solicitantului, din
care sã rezulte gradul
de rudenie cu deceda-
tul (original ºi copie); 
 certificatul de moº-
tenitor (original ºi co-
pie); talonul de platã a

pensiei persoanei de-
cedate, dupã caz
(copie).

Ajutorul de deces 
se acordã în cazul 
decesului:
� asiguratului;
� pensionarului;
� unui membru de fa-
milie care nu era asigu-
rat sau pensionar la
data decesului.
Ajutorul de deces se

achitã unei singure per-

soane care poate fi,
dupã caz:
� soþul supravieþuitor;
� copilul;
� pãrintele;
� tutorele;
� curatorul;

� oricare persoanã ca-
re dovedeºte cu acte cã
a suportat cheltuielile
ocazionate de deces,
dacã nu existã altã
solicitare din partea
persoanelor menþio-
nate mai sus.

Cuantumul ajutorului de deces ºi actele necesare

Primãria Vãlenii de Munte 
VÃ REAMINTEªTE:

REDUCERE 10% 
pentru plata impozitului 
pânã la 31 martie 2019

Primãria ºi Consiliului Lo-
cal Vãlenii de Munte acordã
ºi în acest an, o reducere de
10% la impozitele locale.

Bonificaþia de 10% se
acordã pentru plata integralã
a impozitului pentru tot anul
în curs, pânã la data de 
31 martie. 

Este o decizie menitã a
veni în sprijinul celor care
au venituri reduse ºi pentru
care orice economie con-
teazã. De asemenea, are
drept scop stimularea con-
tribuabililor de pe raza
oraºului sã-ºi achite la timp
taxele ºi impozitele locale. 

Ajutorul acordat veteranilor, vãduvelor 
ºi accidentaþilor de rãzboi - majorat

Primãria continuã
lucrãrile de extindere ºi
modernizare la Spitalul
Orãºenesc Vãlenii de
Munte. 

Un nou proiect este con-
solidarea ºi amenajarea
clãdirii Ambulanþei. Pri-
mãria Vãlenii de Munte a
scos la licitaþie lucrarea
“Consolidare Clãdire Ga-
raje Ambulanþã”, prin care
invitã ofertanþii sã vinã cu o
propunere tehnicã ºi una
financiarã pentru realizarea
obiectivului. 

Pentru investiþie s-a alo-
cat de la buget o sumã de
2,5 miliarde lei vechi (fãrã
TVA), însã existã premisele

ca atribuirea investiþiei sã
se facã la o valoare mai
micã. O condiþie obligatorie
este ca executantul sã asig-
ure o garanþie la lucrare de
cel puþin 36 de luni, perioa-
dã în care se obligã sã re-
medieze pe propria chel-

tuialã toate defectele
apãrute. Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte este uni-
tatea spitaliceascã din
judeþul Prahova care a
înregistrat cele mai impor-
tante prefaceri ºi moder-
nizãri, în ultimul deceniu.

Clãdirea Ambulanþei 

va fi consolidatã 

ºi modernizatã

Se pregãteºte o surprizã 

urbanisticã de mare þinutã!
Odatã ce vremea 

va permite, parcul 
dintre  Primãrie ºi
Centrul Cultural va
intra în ample
lucrãri de reamena-
jare ºi redecorare. 

Pentru locul care
ºi pânã acum a fost
o oazã de liniºte,
plinã de culoare ºi
de parfum, auto-
ritãþile locale au un
proiect de înfru-

museþare, ca zona 
sã fie ºi mai ºi... 

Aºadar, pe vãle-
nari îi mai aºteaptã,
în acest an, o sur-
prizã urbanisticã de
mare þinutã!

Clãdirea Ambulanþei, urmãtorul obiectiv ce va fi 

modernizat la Spitalul Orãºenesc 

Când picã Postul Paºtelui în 2019? 

Investiþiile la Spitalul Orãºenesc continuã:
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Prof. dr. Petruþa Stan

Aºa cum am fost obiº-
nuiþi deja de cãtre Cen-
trul Cultural de la Vãlenii
de Munte ºi pãstrând o
tradiþie a respectului pen-
tru personalitãþile cultu-
rale locale, luni, 18 fe-
bruarie 2019, a fost
comemorat Miron Radu
Paraschivescu, de la a
cãrui moarte s-au îm-
plinit 48 de ani.

În acest an, doamna
Florina Ene, managerul
Centrului Cultural, a
pregãtit un simpozion cu
un program generos ºi di-
vers, pentru toate gus-
turile, în spaþiul primitor
denumit Clubul seniori-
lor. Motto-ul acestei
manifestãri – „Eu am
þinut la voi…” – a îndem-
nat la evocarea lui Miron
Radu Paraschivescu, pânã
mai acum câteva zeci de
ani contemporanul nos-
tru. Programul a reunit
nume ale unor slujitori ai
ºcolii din generaþii di-
ferite ºi prezenþa activã a
tinerilor ºi chiar foarte
tinerilor ºcolari, care au
vorbit, au recitat, au
exprimat trãiri de azi
despre un poet de ieri.
Simpozionul a fost des-
chis de un profesor
aproape legendar al Vãle-
niului, distinsa doamnã
Elena Matei. Cu obiºnuita
dumneaei eleganþã aca-
demicã, a introdus audi-
toriul în lumea fascinantã
a poeziei lui MRP, prin
versuri, prin evocarea
unui model la fel de cele-
bru: Federico Garcia
Lorca, prin asocieri inspi-
rate, prin trasarea unor
coordonate culturale ale
oraºului nostru, înce-
pând cu Nicolae Iorga,
continuând cu Miron
Radu Paraschivescu, cel
pomenit azi, cu Valeriu
Sîrbu ºi Mircea Palaghiu
ºi ajungând pânã la con-

temporanii care încearcã
prin forþele lor, mai mari
sau mai firave, sã
pãstreze vie flacãra cul-
turii la Vãlenii de Munte. 

Prezentarea intitulatã
REMEMBER, realizatã de
doamna profesor Maria
Visoschi, director adjunct
al Liceului Tehnologic
Agromontan „Romeo
Constantinescu”, a purtat
paºii celor din salã pe
strãzile Vãleniului de altã-
datã, din preajma Pri-
mului rãzboi mondial,
când MRP copil a pãºit în
oraº alãturi de mama sa,
ea însãºi cadru didactic
la ªcoala Miuleºti. Au fost

reînviate case, locuitori
plecaþi de mult timp în
lumea umbrelor, anii ma-
turitãþii poetului, locuinþa
sa ajunsã acum pe mâini
strãine.

Intimitatea lui Miron
Radu Paraschivescu a
fost invadatã cu ajutorul
meu, prof. dr. Petruþa
Stan, prin lectura unor
scrisori inedite, primite
sau expediate de cãtre
poet, prin evocarea acti-
vitãþii sale de jurnalist
mai ales la ziarul
„Timpul”, prin rememo-
rarea respectului imens
pe care îl purta unei alte
personalitãþi remarcabile

a oraºului, pe numele sãu
real Neculai Iorga.

În mod surprinzãtor,
creaþia lui MRP a fost
readusã în actualitate de
foarte tineri artiºti, care
au recitat versuri apar-
þinând diferitelor perioa-
de de creaþie, au recreat
coregrafic atmosfera din
„Cântice þigãneºti”, au
prezentat „copilãria lui
MRP la Vãlenii de Mun-
te” într-o scenetã didac-
ticã. Artiºtii desãvârºiþi
erau din clasele a IV-a ºi a
V-a, coordonatorul cu pri-
vire de vultur ce supra-
veghea miºcarea scenicã
fiind doamna profesor Ga-
briela Nedelcu, colabora-
tor la Clubul Copiilor din
localitate, secþiunea teatru.

Finalul manifestãrii a
fost punctat de cãtre Mi-
runa Geangu, printr-o in-
terpretare de excepþie a
unui text cunoscut al lui
MRP – „Blestem de
dragoste”.

În salã, public divers:
maturi interesaþi de viaþa
ºi opera poetului, tineri ºi
foarte tineri care vor
duce, la un moment dat,
mai departe aceastã tra-
diþie culturalã grea ºi fru-
moasã, cadre didactice
active sau bucurându-se
în pace de anii senini ai
pensiei (printre ei este de
remarcat ºi o altã legendã
a învãþãmântului vãlenar:
profesorul Ion Bocioacã). 

În mod evident, a fost
o manifestare de înaltã
þinutã intelectualã ºi ar-
tisticã ce demonstreazã,
încã o datã, dacã mai era
nevoie, cã oraºul nostru a
fost pus pe harta litera-
turii române ºi de Miron
Radu Paraschivescu ºi cã
e bine sã trasmitem mai
departe aceastã fãclie a
culturii, zestre bogatã
pentru cei care ne vor
urma.

La Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga” din
Vãlenii de Munte, secþie
a Muzeului Judeþen de
Istorie ºi Arheologie
Prahova, a avut loc
marþi, 19 februarie, ora
11.00, matineul muzeal
dedicat poetului Miron
Radu Paraschivescu.

Iubitori de poezie,
colaboratori ºi elevi ai
Liceului Tehnologic
Agromontan „Romeo
Constantinescu” au
realizat o incursiune în
universul poetic al lui
Paraschivescu. Invitata
de onoare, doamna
profesoarã Alina
Ardeleanu, a prezentat
elocvent ascensiunea
poeziei lui Miron Radu
Paraschivescu, cu ca-
racteristicile de rigoare
fiecãrei perioade de
creaþie, de la debutul
poetului din 1929 ºi
pânã la finalul vieþii
acestuia. Doamna
Claudia Giannotti, 
ºef secþie a Muzeului
Memorial „Nicolae
Iorga”, a expus succint
momentele importante
din biografia, opera lui

Paraschivescu ºi oraºul
Vãlenii de Munte, cu
peisajul ºi oamenii lui
ca sursã de inspiraþie.

În continuarea acti-
vitãþii culturale, doam-
na muzeograf Mihaela
Voicea a prezentat un
film documentar ºi un
interviu dat de poet în
casa de la Vãleni.

Elevii de la Liceului
Tehnologic Agromontan
„Romeo Constantines-
cu” au susþinut un mo-
ment poetic emoþionant
spre încântarea pu-
blicului care i-a aplau-
dat cãlduros.

Nu au lipsit ºi inter-
venþiile publicului care,
prin distinºii profesori
Elena Matei ºi Ion Bo-
cioacã au dezvãluit lu-
cruri mai puþin cunos-
cute publicului larg
despre personalitatea
lui Miron Radu
Paraschivescu.

El va rãmâne una din
figurile marcante ale cul-
turii legate de oraºul
Vãlenii de Munte, un
poet boem ºi controver-
sat, care a sprijinit cu
plãcere poeþii debutanþi.

1 MARTIE:
Mãrþiºor, Intrarea
în zilele Babelor

Se spune cã du-
pã cum este vre-
mea în aceastã
primã zi a anotim-
pului, aºa va fi toatã
primãvara, dar ºi
vara. De aceastã zi

se leagã mãrþiºorul,
obiceiul care dã
numele lunii. Dupã
credinþa popularã,
cine poartã mãr-
þiºor va fi sãnãtos
ºi va avea noroc.

Prima zi a primã-
verii este ziua Babei
Dochia.

9 MARTIE: 
Mãcinicii
În tradiþia popu-

larã, mãcinicii sunt
de fapt “Moºii”, sim-
bolizând spiritele
strãmoºilor. Aceºtia
corespund celor 40
de sfinþi din Cetatea
Sevastiei, care au
fost arºi de vii. În
fiecare an, pe 9 mar-
tie, femeile fac mã-
cinici din aluat (nu-
miþi ºi sfinþiºori),
modelaþi în formã
de om (forma cifrei
opt) sau în formã
de albinã sau po-
rumbel. 

25 MARTIE: 
Buna Vestire 
Este sãrbãtoarea

veºtii cele bune pe
care Sf. Arhanghel
Gavriil i-a adus-o
Fecioarei Maria.  

Oamenii bat clo-
potele ºi fac mult
zgomot, pentru a
alunga spiritele rele.
Cum va fi vremea
în aceastã zi, aºa va
fi ºi de Paºte.

Sãrbãtorile lunii martie

Medalion MRP la Muzeul Memorial

„Nicolae Iorga”
MIRON RADU PARASCHIVESCU – „Eu am þinut la voi...”


