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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Noul corp al ªcolii Ing. “Gheorghe Pãnculescu” GATA SÃ PRIMEASCÃ ELEVII
Clãdirea a fost finisatã, mobilatã ºi dotatã
cu echipamente moderne, iar curtea ºcolii
ºi întreaga zonã reconfiguratã

Impozitul pe teren, impozitul
pe clãdiri ºi impozitul pe
mijloacele de transport, aferente
acestui an, a fost amânat la platã
de la data de 31 martie la 30 iunie
2020.

Primãria a finalizat
investiþia de la ªcoala
Gimnazialã Ing. “Gheorghe
Pãnculescu” de extindere,
prin realizarea unui nou corp
de clãdire cu 12 clase.

Rãmâne în vigoare reducerea
de 10% pentru achitarea integralã a impozitului ºi taxelor
locale, pânã la 30 iunie 2020.
Vã reamintim cã plata impozitelor ºi taxelor locale se poate
realiza on-line prin intermediul
aplicaþiei www.ghiseul.ro sau
prin transfer bancar.

Construcþia - parter + etaj a fost finisatã la gata, mobilatã
modern ºi dotatã cu echipamente la cele mai noi cerinþe.
Investiþia a fost finanþatã pe
Programul PNDL2 cu fonduri
guvernamentale ºi de la bugetul
local, fiind la momentul acesta
aranjatã ca ºi cum mâine ar
începe ºcoala.
În cadrul investiþiei este
cuprinsã ºi reconfigurarea curþii
ºcolii, aleilor, spaþiilor verzi,
terenurilor de sport.
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Purtarea mãºtii de protecþie - OBLIGATORIE în spaþiile publice închise
Masca de protecþie
trebuie purtatã în orice
spaþiu public închis,
spaþii comerciale,
mijloace de transport
în comun ºi la locul de
muncã, pe toatã durata
prezenþei în aceste
spaþii.

Termenul de platã
a impozitelor ºi taxelor
locale - AMÂNAT pânã
la 30 IUNIE 2020

Cine este exceptat de la
purtarea mãºtii de protecþie:
Angajatul este singur în birou;
Persoana suferã de boli care
afecteazã capacitatea de oxigenare;
Persoana desfãºoarã activitãþi
fizice intense ºi/sau în condiþii de
muncã solicitante (temperaturi
ridicate, umiditate crescutã);

Prezentatorii TV ºi invitaþii
acestora, cu condiþia pãstrãrii unei
distanþe de 3 metri între ei;
 Vorbitorii în public, în spaþii
interioare, cu condiþia respectãrii
distanþei de 3 metri ºi a prezenþei
a cel mult 16 persoane;
 Copiii cu vârsta sub 5 ani.

485 de elevi sunt aºteptaþi
la pregãtirile pentru examene
DIN DATA DE 2 IUNIE,
sunt aºteptaþi 485 de
elevi din clasele a VIII-a
ºi a XII-a, la ºcolile ºi
liceele din oraºul
Vãlenii de Munte, care
organizeazã cursurile de
pregãtire pentru examenul naþional ºi pentru
cel de bacalaureat.
Autoritãþile locale ºi
conducerile ºcolilor au
luat toate mãsurile impuse
de lege, dar ºi în spiritul
grijii pentru siguranþa
elevlilor ºi crearea tuturor
condiþiilor de învãþare, preocupãri permanente la
Vãlenii de Munte.
Elevii din anii terminali provin de la ªcoala
Gimnazialã Ing. “Gheorghe Pãnculescu” (97 elevi,
3 clase a VIII-a), Colegiul

“Nicolae Iorga” (199 elevi,
6 clase a XII-a, 1 clasã VIII-a)
ºi Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu” (189 elevi, 6 clase a
XII-a ºi 2 clase a VIII-a).
Au fost luate toate
mãsurile atât pentru a
asigura distanþarea socialã
a elevilor, dar ºi dezinfectarea tuturor spaþiilor de
învãþãmânt.
Mai multe cadre medicale - asistenþi medicali ºi
un medic - vor avea grijã
de sãnãtatea elevilor la
ºcoalã, în aceastã perioadã.
Conform legii, pãrinþii
sunt cei care hotãrãsc
dacã îºi lasã copiii sã participe la cursurile de
pregãtire, fiind cei mai în
mãsurã sã ia o decizie în
acest sens.
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Continuã lucrãrile edilitare pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de trai
Florin CONSTANTIN,
ale locuitorilor oraºului
primarul oraºului
Primãria Vãlenii de Munte
continuã investiþiile ºi lucrãrile
edilitare, de naturã a îmbunãtãþi
condiþiile de viaþã ale locuitorilor
de pe toatã întinderea oraºului.
Cele douã mari investiþii aflate
în derulare au înregistrat
progrese importante.

Realizare rigole pe strada Doctor Istrate
Continuã modernizarea
Cartierului Valea Gardului.
Primãria a iniþiat lucrarea de
realizare rigole pe strada
Doctor Istrate, de naturã sã
asigure utilitãþile urbane în
aceastã zonã. Investiþia asigurã
preluarea optimã ºi dirijarea
apelor pluviale cãtre deversorii
naturali, pentru a preveni
degradarea infrastructurii
rutiere ºi a proprietãþilor
populaþiei.

Realizarea noului corp cu 12 sãli
de clasã la ªcoala Gimnazialã
Inginer “Gheorghe Pãnculescu”
a fost încheiatã, în prezent asigurându-se toate dotãrile.
Parcul ºi curtea ºcolii au fost, de
asemenea, reconfigurate. Obiectivul
va fi dat în folosinþã la începerea
noului an ºcolar.
Investiþia pentru extinderea ºi
modernizarea Secþiei de Pediatrie
a Spitalului Orãºenesc Vãlenii de
Munte se aflã, de asemenea, într-un
stadiu avansat. Pe mãsurã ce se
apropie de finalizare noua secþie a
Pediatriei, intrã în reabilitare ºi partea
veche a secþiei.

Construcþie pod strada Petru Rareº
A început construcþia
podului pe strada Petru
Rareº cu acces spre
strada Doctor Davila.
Obiectivul asigurã fluenþa
traficului în zonã ºi va
oferi un acces rapid ºi
facil al locuitorilor spre
zona centralã a oraºului,
fãrã sã tranziteze DN1A.

Vãlenii de Munte:
Extindere reþele gaze

“

În continuare venim în
sprijinul cetãþenilor prin
extinderea reþelei de gaze
naturale. De exemplu, pe strada
Gherghe Asachi, în aceastã
perioadã. Suntem alãturi de
cetãþeni prin asigurarea acestui
element de utilitate publicã, de
mare importanþã în viaþa
cotidianã

”

Reamenajarea zonei
str. Popa ªapcã - Administraþia
Finanþelor Publice
Zona strada Popa ªapcã Administraþia Finanþelor
Publice - ªcoala Gimnazialã Ing.
“Gheorghe Pãnculescu” se aflã
în curs de sistematizare ºi
modernizare, atât în beneficiul
locuitorilor din cartier, cât ºi
pentru beneficiarii instituþiilor
respective. Revizuirea spaþiului
adiacent vizeazã accesul ºi
traficul rutier ºi pietonal,
locurile de parcare ºi spaþiul
(pãrculeþul) de agrement ºi
relaxare.
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Noul corp al ªcolii Ing. “Gheorghe Pãnculescu” -

GATA SÃ PRIMEASCÃ ELEVII

GRÃDINIÞA CU PROGRAM
NORMAL NR. 1,
Vãlenii de Munte

(urmare din pagna 1)

Învãþãmântul din
Vãlenii de Munte - cel
ªcoala a fost dotatã, prin mai modern din judeþ

acest proiect ºi cu alte facilitãþi, cum ar fi sistem de
camere de supraveghere
pentru siguranþa elevilor ºi
îndeplinirea normelor impuse pentru examenele naþionale, senzori antiincendiu,
locuri speciale pentru pãrinþii care aduc copiii la
ºcoalã, dar ºi spaþii unde elevii pot sta în pauze ºi servi
sandviºul.
De asemenea, Primãria a
amenajat ºi întreaga zonã
exterioarã în care este
amplasatã ºcoala, arterele de
acces, spaþiile verzi din
vecinãtate ºi locuri de parcare.
ªcoala a fost modernizatã
dupã gândirea primarului
Florin Constantin, atent la
ansamblu, dar ºi cele mai
mici detalii ale investiþiei.

Primarul Florin Constantin
a început seria de lucrãri
pentru infrastructura de
învãþãmânt din oraºul
Vãlenii de Munte, în anul
2014, când pe scheletul unei
clãdiri dezafectate din curtea
Colegiului Naþional “Nicolae
Iorga” a fost construit ºi dat în
folosinþã un corp nou de
clãdire, modern, ce cuprinde
cancelarie ºi 6 clase ºi gãzduieºte învãþãmântul gimnazial din colegiu.
În acelaºi scop, de a se
putea decongestiona procesul de învãþãmânt în colegiu
ºi a se pune accent pe învãþãmântul în perioada de
dimineaþã, pentru asigurarea
celor mai bune condiþii pentru elevi ºi profesori, la
Colegiul Naþional “Nicolae

Înscrierea copiilor
la grãdiniþã în anul
ºcolar 2020-2021

Iorga” a fost reamenajatã
clãdirea care a servit odinioarã drept atelier ºcoalã ºi transformatã într-un corp de
clãdire modern, cu alte 10
sãli de clasã, dat în folosinþã la
începutul acestui an ºcolar.
Investiþia de la ªcoala
Ing. “Gheorghe Pãnculescu”, vine sã completeze
acest proiect integrat la
nivelul învãþãmântului din
Vãlenii de Munte.

În afara acestor mari
investiþii, care situeazã
poate învãþãmântul din
Vãlenii de Munte ca fiind
cel mai modern din judeþ, au avut loc ºi alte
modernizãri,
construcþii de obiective
ºi dotarea cu echipamente moderne continuu
la toate unitãþile de
învãþãmânt din oraº.

Director prof. Floarea VULPE:

“Mulþumim domnului primar Florin Constantin ºi
Consiliului Local pentru aceste condiþii deosebite în
care ne putem desfãºura activitatea educativã la
ªcoala Gimnazialã Ing. “Gheorghe Pãnculescu”.
Acum avem posibilitatea de a desfãºura procesul de
învãþãmânt într-un singur schimb, de dimineaþã,
benefic pentru copii, în primul rând”.

Pãrinþii/ reprezentanþii legali
pot comunica unitãþii de
învãþãmânt datele necesare
(date privind solicitantul, date
privind copilul ºi date privind
opþunile exprimate), pentru a fi
introduse ÎN APLICAÞIA
INFORMATICÃ:
prin POªTÃ la adresa
Grãdiniþa cu Program Normal
Nr. 1, Str. Berceni nr. 18A,
Oraºul Valenii de Munte,
prin POªTA ELECTRONICÃ
la adresa de e-mail
gradinita1_valeni@yahoo.com
sau completând formularul
de înscriere accesând
site-ul unitãþii
http://gradinita1valeni.freewb.ro
în secþiunea ÎNSCRIERE ÎN
GRÃDINIÞA 2020-2021.
Prima etapã de înscriere:
08.06.2020-03.07.2020
 A doua etapa de înscriere:
20.07.2020-10.08.2020
Ocuparea locurilor libere, dupã
finalizarea etapei de reînscrieri, se
va face, de regulã, 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).

9 Mai 2020 - O altfel de aniversare a oraºului Vãlenii de Munte
Ziua de 9 mai are pentru poporul
român o triplã semnificaþie.
Pe lângã Ziua Independenþei proclamatã în 1877, românii sãrbãtoresc
Victoria Coaliþiei Naþiunilor Unite în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, la
9 mai 1945, dar ºi Ziua Europei.
9 MAI - Ziua Oraºului
VÃLENII DE MUNTE
9 Mai este sãrbãtoritã din anul 1998
ca Zi a Oraºului Vãlenii de Munte.
Frumoasa tradiþie iniþiatã de legendarul
ºi vizionarul primar Stelian Manolescu,
de a sãrbãtori oraºul Vãlenii de Munte
este continuatã an de an cu manifestãri
sãrbãtoreºti de înaltã þinutã, de cãtre
edilul Florin Constantin.
Anul acesta, din cauza condiþiilor speciale de distanþare socialã impuse de

apariþia noului coronavirus, Ziua
Oraºului Vãlenii de Munte ºi celelalte
evenimente marcate la aceeaºi datã, nu
au mai putut fi sãrbãtorite în cadru festiv,
cu fanfarã ºi defilare pe Bulevardul
Nicolae Iorga, cu invitaþi de seamã,

cuvântãri la Monumentul Eroilor ºi
melodii ale unor interpreþi îndrãgiþi,
dar ºi cu seminarii ºi conferinþe
susþinute la Centrul Cultural, aºa cum
era o tradiþie pentru oraºul nostru.

De data aceasta, Ziua Oraºului
Vãlenii de Munte a fost sãrbãtoritã
simbolic, prin realizarea unui videoclip filmat din dronã, deasupra urbei
ºi lansat la 9 Mai 2020, de cãtre
primarul Florin Constantin pe
pagina sa de facebook, acolo unde
poate fi admirat oraºul Vãlenii de
Munte în singurãtatea ºi liniºtea
desãvârºitã a acelor zile.
O sãrbãtoare pe care o dorim cu
toþii unicã în aceastã formã, iar
urmãtoarele evenimente sã le putem
petrece, împreunã ºi, lãsând relele
în urmã, în maniera de bucurie ºi
fast caracteristicã comunitãþii din
Vãlenii de Munte.

La mulþi ani, vãlenari!
La mulþi ani, Vãlenii de Munte!
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Veºti bune de la Spitalul
Vãlenii de Munte!
Veºti bune de la Spitalul Orãºenesc Vãlenii de
Munte: pânã în prezent,
nu s-a înregistrat niciun
caz de infectare cu noul
coronavirus în localitate
ºi unitatea spitaliceascã
îºi reia treptat activitatea
pentru pacienþii cu alte
afecþiuni.
Secþia Fizioterapie, opritã pe perioada stãrii de
urgenþã, funcþioneazã din
nou. Au început sã fie internaþi pacienþi, iar suferinzi de astfel de afecþiuni sunt trataþi ºi în ambulator.
“Internãm diferite cazuri de o gravitate mai
mare ºi preluãm urgenþele”, ne-a informat managerul Marian Nicolae.
“Pacienþii se adreseazã
spitalului nostru în
fiecare zi. Internãri s-au
fãcut cam la jumãtate
din capacitatea spitalu-

lui, pentru cã ne dorim
ca oamenii sã fie în
deplinã siguranþã. De
obicei, avem un singur
pacient în salon”.
În continuare, se face
triajul pacienþilor în punctul special amenajat la
poartã, de unde fiecare
persoanã este dirijatã la
cabinetul unde are nevoie.
“Îi rugãm pe toþi pacienþii sã se programeze anterior la
medici. O pot face sunând pe numãrul de
centralã al spitalului
sau direct la asistentã
ori la medic, majoritatea având deja contactele acestora. Astfel,
activitatea spitalului va
fi mult mai bine organizatã” - Marian Nicolae,
manager Spitalul
Orãºenesc Vãlenii de
Munte.

Locuitorii din Vãlenii de Munte pot circula
fãrã declaraþie pe propria rãspundere
în zona metropolitanã Ploieºti
Comitetul Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã
Prahova A PROPUS CA ÎN
ACEASTÃ PERIOADÃ SÃ FIE
CONSIDERATE CA FÃCÂND
PARTE DIN ZONE METROPOLITANE CELE DOUÃ
MUNICIPII ALE JUDEÞULUI,
dar ºi o serie de localitãþi,
dupã cum urmeazã:
1. PLOIEªTI ºi localitãþile:
Albeºti-Paleologu, Tomºani,
Ariceºtii Rahtivani, Balta
Doamnei, Bãicoi, Bãlþeºti,
Bãneºti, Bãrcãneºti, Berceni,
Blejoi, Boldeºti-Scãeni, Brazi,
Bucov, Ceptura, Cocorãºtii Colþ,
Cocorãºtii Mislii, Colceag,
Cosminele, Drãgãneºti, Dum-

brava, Dumbrãveºti, Fântânele,
Filipeºtii de Pãdure, Filipeºtii de
Târg, Floreºti, Gherghiþa,
Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov,
Gura Vitioarei, Iordãcheanu, Lipãneºti, Mãgurele, Mãgureni, Mãneºti, Olari, Pãuleºti, Plopeni,
Plopu, Podenii Noi, Poienarii
Burchii, Puchenii Mari, Râfov,
Scorþeni, ªirna, Târgºoru Vechi,
Telega, Tinosu, Urlaþi, Valea
Cãlugãreascã, VÃLENII DE
MUNTE, Vãrbilãu, Vâlcãneºti.
2. CÂMPINA ºi localitãþile:
Ariceºtii Rahtivani, Bãicoi,
Bãneºti, Cosminele,
Dumbrãveºti, Filipeºtii de
Pãdure, Filipeºtii de Târg,
Floreºti, Mãgureni, Pãuleºti,
Plopeni, Scorþeni, Telega,
Vâlcãneºti, Vãrbilãu.

Œwieradów-Zdrój, un loc de neuitat
Prof. dr. Buzea Magdalena
Proiectul DIALOGIC REVOLUTION, aflat în cel de-al doilea an
de implementare la Liceul
Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu” din oraºul nostru, a continuat cu vizita la
Miejski Zespó³ Szkó³, Szkola
Podstawowa nr.1, ŒwieradówZdrój, Polonia.

Pentru participarea la activitãþile
din 3-7 februarie 2020, grupul din
ºcoala noastrã a aterizat în Praga,
Cehia, oraº ale cãrui clãdiri ºi monumente ne-au lãsat o impresie de
neuitat. Ne-am alãturat grupului din
Spania care a participat la acelaºi
proiect, fiind întâmpinaþi de prof.
Monika Ró¿alska, coordonatoarea
din ºcoala partenerã.
Deschiderea oficialã a avut loc
luni, 3 februarie, când cei mai mici
elevi ai ºcolii gazdã au susþinut un
program artistic în limba englezã.
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Am vizitat ºcoala, apoi au urmat
vizitarea oraºului Œwieradów-Zdrój
ºi vizionarea piesei de teatru despre
legendele locale la Stacja Kultury.
Am vizitat Czarci M³yn ºi Izerska
£¹ka, locuri de legendã localã, unde
s-au desfãºurat un workshop de
coacere tradiþionalã a pâinii ºi
prelegeri despre mediul natural
local.
S-au desfãºurat activitãþi bazate
pe metode active pentru învãþarea
limbilor strãine (dupã metoda
Dialogic Learning) ºi întâlnirea cu
directoarea ºcolii gazdã, urmatã
de ceremonia de închidere oficialã a activitãþilor.
Graþie Proiectului Erasmus +,
am rãmas cu impresii ºi amintiri
de neuitat ºi cu dorinþa secretã cã
vom mai ajunge, poate, vreodatã,
în pitorescul oraº de munte al
Poloniei, Œwieradów-Zdrój, unde
am petrecut o sãptãmânã de neuitat.

Telefoane
utile:
 Pentru apã ºi canalizare Hidro Prahova: 0728.880.605;
0244.281.200 (08.00 - 16.00) TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724.299.614 (16.00 - 08.00)
 Iluminatul public:
0786.248.365 – PISÃU ION;

 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA

 Aºadar, locuitorii din
Vãlenii de Munte POT
CIRCULA FÃRÃ DECLARAÞIE
pe proprie rãspundere sau adeverinþã eliberatã de angajator
sau legitimaþie de serviciu
NUMAI ÎN LOCALITÃÞILE
ENUMERATE MAI ÎNAINTE
ca fãcând parte din zona
metropolitanã Ploieºti.
 Pentru deplasare în
localitãþile care NU FAC PARTE
din zona metropolitanã
Ploieºti, RÃMÂNE VALABILÃ
OBLIGATIVITATEA de a avea
asupra lor, dupã caz, declaraþie pe proprie rãspundere
sau adeverinþã eliberatã de
angajator sau legitimaþie de
serviciu atunci când vãlenarii
pãrãsesc oraºul.

La mulþi ani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!
La împlinirea vârstei de 90 de ani,
respectiv 100 de ani, fiecare vãlenar care
atinge acest prag de frumoasã longevitate
are parte de o surprizã din partea edililor,
iniþiativã a primarului Florin Constantin.
La împlinirea
celor 90 de ani
doamna
STROE DORA
nãscutã pe
9 mai 1930
a primit din
partea
Primãriei
Vãlenii de
Munte tort,
flori ºi un plic
cu bani.

 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte -

0244/280.339
Spitalul Orãºenesc
GABRIELA;
0244.282.525
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
Colegiul Naþional "NICOLAE
 Pentru gaze: 0800877778;
IORGA" - 0244.280.905
021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ
 Liceul Tehnologic
SUD PLOIEªTI;
Agromontan "R. Constantinescu"
 Centrul Cultural: 0244.280.345 0244.281.555
Administraþia Financiarã
ªcoala Gimnazialã "Ing.
Vãlenii de Munte Gheorghe Pãnculescu"
0244.283.006
0244.280.965

