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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Investiþii pentru viitor
la Liceul Tehnologic Agromontan
,,Romeo Constantinescu"
Colaborarea dintre ºcoalã ºi
autoritãþile locale este esenþialã
pentru asigurarea condiþiilor
materiale ºi financiare necesare
pentru buna funcþionare a
instituþiilor de învãþãmânt.
Din acest punct de vedere,
unitãþile de învãþãmânt din oraºul
Vãlenii de Munte sunt privilegiate,
pentru cã autoritãþile locale au
înþeles mai bine decât oricine cã
investiþia în copii este de fapt o
investiþie pentru viitor.
Astfel, seria investiþiilor de amploare
în educaþie continuã la Vãlenii de
Munte, de aceastã datã la Liceul
Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu”, unitate de învãþãmânt
tânãrã ºi extrem de diversificatã ca
niveluri de învãþãmânt ºi calificãri

oferite prin planul de
ºcolarizare, aflatã pe un
trend crescãtor din punct de
vedere al rezultatelor, al atractivitãþii, al numãrului de elevi,
cadre didactice, personal didactic
auxiliar ºi nedidactic.

Continuare în PAGINA 2

Lucrãri de modernizare infrastructurã
în Cartierul Tabaci
C

ontinuã lucrãrile de amenajare a infrastructurii rutiere în cartierele oraºului.
Se amenajeazã carosabilul ºi sunt executate
trotuare în zona strãzii Veniamin Costache,
cu asigurarea unui plus de confort urban
ºi de siguranþã a pietonilor, în special.
Lucrãrile vor continua pânã ce va fi
modernizatã infrastructura din întreg oraºul
Vãlenii de Munte.
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Anunþ prealabil privind afiºarea publicã
a documentelor tehnice ale cadastrului
OCPI PRAHOVA ANUNÞÃ
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale numerele

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 57,
pe o perioadã de 60 de zile calendaristice, conform art. 14(alin1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile si completãrile
ulterioare.

Calendarul
examenului
de Bacalaureat
sesiunea august

Data de început a afiºãrii:
03.08.2020
Data de sfârºit a afiºãrii:
01.10.2020
Adresa locului afiºãrii publice: Primãria oraºului Vãlenii de
Munte, str. Berevoieºti, nr. 3A.
Repere pentru identificarea
locaþiei: Centrul oraºului Vãlenii de
Munte.
Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea

fi depuse la sediul: Primãria
oraºului Vãlenii de Munte ºi site-ul
ANCPI.
Alte indicaþii utile pentru
cei interesaþi:
tel 0244280816, fax 0244280631, e-mail
primariavaleniidemunte@yahoo.com
Informaþii privind Programul
naþional de cadastru ºi carte
funciarã 2015-2023 se pot obþine
de pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Investiþii pentru viitor la Liceul Tehnologic
Agromontan ,,Romeo Constantinescu"

A doua sesiune a examenului
de Bacalaureat se va desfãºura
între 24 august - 5 septembrie
2020.
Probele scrise se vor desfãºura
dupã urmãtorul calendar:
24 august - Limba ºi literatura
românã - E.a;
25 august - Proba obligatorie a
profilului - E.c;
26 august - Proba la alegere a
profilului ºi specializãrii - E.d;
27 august - Limba ºi literatura
maternã - proba E.b.
Echivalarea ºi recunoaºterea
competenþelor lingvistice ºi digitale
vor avea loc în zilele de 28 ºi 31
august, respectiv 1 septembrie.
Afiºarea primelor rezultate la probele scrise se va realiza pe 2 septembrie (pânã la ora 12.00) ºi va fi
urmatã de etapa depunerii contestaþiilor, în aceeaºi zi, în intervalul
orar 14.00 - 20.00.
Rezultatele finale, dupã
soluþionarea contestaþiilor
(3-4 septembrie), vor fi comunicate
pe 5 septembrie.

Postul Adormirii Maicii Domnului
(31 iulie - 15 august)
Postul Adormirii Maicii
Domnului reprezintã unul dintre
cele mai importante posturi pe
care credincioºii trebuie sã le
þinã de-a lungul anului.
Postul Adormirii Maicii
Domnului începe de regulã la data
de 1 august ºi þine douã sãptãmâni
(1-15 august).
Lãsata secului are loc pe 31 iulie
însã, în cazul în care aceastã zi picã
miercurea sau vinerea, se lasã sec
în cursul serii zilei de 30 iulie iar
postul începe pe 31 iulie.

(urmare din pagina 1)
Simþind mai bine decât
oricine potenþialul de dezvoltare al acestei instituþii,
precum ºi preocuparea permanentã a cadrelor didactice de identificare a unor
strategii didactice inovative
care sã rãspundã nevoilor
de învãþare ale elevilor
conectaþi la ritmul alert de
dezvoltare al tehnologiilor,
Primãria Oraºului Vãlenii de
Munte, Consiliul Local ºi
domnul primar Florin Constantin au hotãrât împreunã
cã este momentul oportun
ca la Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu” sã fie construit unul
dintre cele mai moderne laboratoare AVR
din þarã, în
care elevii
sã beneficieze de

avantajele unui sistem de
pregãtire profesionalã ºi învãþare în sistem de realitate
virtualã ºi augmentatã.
Construcþia este într-un
stadiu avansat de execuþie ºi
obiectivul va fi finalizat pânã
la începutul anului ºcolar
2020-2021.
Astfel, prin implementarea platformei propuse,
vor fi disponibile 10 posturi
de lucru tip birou, dotate cu
sisteme hard ºi soft-ware,
precum ºi ecran panoramic.
Sistemele hardware vor
permite accesul la uriaºa
platformã de educaþie ce
conþine aplicaþii stocate în
cloud. Acestea vor permite
generarea de lecþii interactive, care vor asigura pregãtirea elevilor, folosindu-se
realitatea virtualã ºi augmentatã.

Vor fi disponibile, în
acelaºi timp, 10 licenþe care
asigurã accesul pe platformã
pentru grupe de câte 10 persoane concomitent. De
asemenea, un ecran panoramic va asigura proiectarea
cu ajutorul ochelarilor achiziþionaþi prin proiect, a
spaþiilor virtuale ºi a realitãþii augmentate, asigurând
elevilor lucrul în condiþii
simulate prin ºi cu ajutorul
aplicaþiilor software, care
vor rula în cloud.
Aºadar, ecranul panoramic, ochelarii speciali pentru AVR ºi licenþele vor realiza un mediu prin care profesorii ºi elevii vor putea
crea lecþii ºi vor putea interacþiona folosind cea mai
nouã tehnologie disponibilã
ºi cea mai modernã platformã de învãþare.
Cele 10 licenþe asigurã
accesul la minim 10 calificãri
care au fost identificate de
corpul profesoral ºi de consiliul de administraþie al
unitãþii de învãþãmânt dintre
cele mai diverse, oferite prin
planul de ºcolarizare pentru
care ºcoala are în prezent
acreditare, dar ºi pentru
domenii ºi calificãri profesionale/specializãri noi care
vor fi autorizate provizoriu ºi
acreditate în anii care vor
urma.

Fiecare profesor coordonator îºi poate crea, utilizând licenþele, proprii lecþii
pe domeniile de specialitate.
În acest sens, cadrele
didactice vor fi instruite în
vederea utilizãrii platformei
informatice.
Accesul la platforma educaþionalã prin intermediul
celor 10 licenþe achiziþionate, nu este limitativ la a
pregãti elevii doar pentru
anumite calificãri ci va asigura posibilitatea pentru toate
cadrele didactice, indiferent
de specializare, sã creeze
lecþii pentru orice disciplinã
din programa ºcolarã (matematicã, fizicã, biologie etc.).
Investiþiile în unitatea
noastrã de învãþãmânt
nu se vor opri aici
În anii care vor urma,
autoritãþile locale au în
vedere realizarea unui alt
proiect important care constã în construirea unei sãli
de sport moderne, dotatã la
cele mai înalte standarde.
Prin aceastã investiþie,
elevii Liceului Tehnologic
Agromontan ,,Romeo Constantinescu” vor beneficia
de cele mai bune condiþii
pentru desfãºurarea orelor
de educaþie fizicã, a activitãþilor recreative dar ºi a
diverselor competiþii ºcolare
la nivel local ºi regional, ce
pot constitui o oportunitate
de dezvoltare ºi creºtere a
notorietãþii oraºului nostru.

DIRECTOR,
Prof. ing.
POPESCU Emilia-Raluca
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Piaþã modernã ºi sigurã pentru cetãþenii
cumpãrãtori ºi comercianþii din Vãlenii de Munte
Au fost încheiate lucrãrile de
reconfigurare ºi modernizare la
Piaþa oraºului Vãlenii de Munte.
Piaþa a fost împãrþitã în douã hale,
separate ºi modernizate, dispunând
de boxe noi ºi moderne, dotate cu
apã caldã, ventilaþie bunã, distanþate
pentru un comerþ civilizat ºi în siguranþã, în nota normelor impuse de
pãstrarea sãnãtãþii în vremea epidemiei, dar valabile, pânã la urmã, în
oricare vremuri. Într-una din hale va
funcþiona Piaþa de Legume ºi Fructe,
iar în cealaltã Piaþa de Peºte ºi
Brânzeturi.

Florin CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte

Termenul de valabilitate
a cardurilor naþionale
de asigurãri de sãnãtate
A FOST PRELUNGIT

“

Piaþa este datã în folosinþã ºi
toatã lumea se poate convinge cã
am ridicat standardele. Am dorit
sã realizãm pentru cetãþeni ºi
comercianþi o piaþã modernã,
care sã aducã mai multã prospeþime, dar ºi sigurã, cu condiþii de
distanþare ºi siguranþã sporite.
Modernizarea pieþei este o mãsurã pe care ne-am impus-o în
ideea îmbunãtãþirii condiþiilor de
trai în oraºul Vãlenii de Munte.

”

Termenul de valabilitate a cardurilor naþionale de asigurãri de
sãnãtate, emise pânã la data de 31
decembrie 2014 ºi care expirã anul
acesta, a fost prelungit cu ºapte ani.
Guvernul a aprobat o Hotãrâre care
prevede cã, începând cu luna iulie 2020,
se genereazã ºi se rescriu noi certificate
digitale pentru cardurile naþionale de
asigurãri de sãnãtate emise pânã la data
de 31 decembrie 2014.
Termenul de valabilitate al acestor
carduri este de 7 ani de la data rescrierii
certificatului. Aceastã reglementare vine
în contextul în care valabilitatea certificatelor inscripþionate pe cardurile naþionale de asigurãri de sãnãtate ar fi expirat
în anul 2020 pentru aproximativ 4,2 milioane de carduri, urmând ca în anul 2021
sã expire alte 10 milioane de carduri.

Din 21 iulie, a intrat în vigoare
Legea carantinei ºi izolãrii
Mãsura carantinãrii se aplicã persoanelor care:
a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor transmise la
nivel naþional sau internaþional de autoritãþile
competente;
b) au intrat în contact direct cu cel puþin o
persoanã confirmatã a fi infectatã de o boalã
infecto-contagioasã. Bolnavii confirmaþi vor sta
în spital cel puþin 48 de ore. Carantina se poate
face la domiciliul persoanei vizate, într-o altã
locaþie aleasã de aceasta sau într-un spaþiu
special dispus de autoritãþi. Carantinarea
înceteazã când expirã termenul de incubaþie
specific bolii contagioase suspicionate sau chiar
înainte, dacã persoana vizatã este confirmatã ca
fiind deja infectatã, caz în care aceasta va fi izolatã. În situaþia în care cineva se rãzgândeºte ºi
refuzã carantinarea, medicul recomandã, iar
Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) decide, în cel
mult 8 ore, trimiterea persoanei cu pricina în
carantinã instituþionalizatã, dacã existã riscul de
a transmite boala ºi altora.
Atunci când constatã riscul de transmitere
comunitarã a unei boli infecto-contagioase în
cazul unei persoane, medicul dispune izolarea acesteia, cu sau fãrã acordul sãu, într-o
unitate sanitarã.
Dacã un pacient refuzã internarea dupã
cele 48 de ore obligatorii, medicul informeazã
DSP, care va decide dacã bolnavul rãmâne în spital sau nu. În situaþia în care o persoanã considerã cã îi sunt încãlcate drepturile, poate contesta în instanþã carantinarea sau izolarea.

Amenajarea axei Sud-Nord a oraºului,
punctul de pornire spre Vãlenii de Munte oraº european
S-a efectuat recepþia
lucrãrilor pe intrarea
dinspre Nord a oraºului
Vãlenii de Munte.
Amenajarea intrãrilor
în localitate, rezultând,
dupã concepþia primarului Florin Constantin, o
axã de parcurgere de la
nord la sud a oraºului sis-

tematizatã, modernã, largã, cu locuri de parcare,
trotuare cu pistã de biciclete, spaþii verzi, dar mai
ales iluminat modern ºi
introducere a cablurilor
de utilitãþi în subteran,
constituie punctul de pornire a sistematizãrii întregului oraº, dupã modelul
oraºelor europene.
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PURTAÞI MASCÃ,
fiþi responsabili
în continuare!

FOTBAL - Liga Naþiunilor

Meciul României cu Austria
se va disputa pe stadionul
”Ilie Oanã” Ploieºti
Federaþia Românã
de Fotbal a decis stadioanele pe
care se vor disputa primele douã
partide de pe teren propriu din
Liga Naþiunilor, în septembrie ºi
octombrie 2020.
Astfel, vineri, 4 septembrie, tricolorii pregãtiþi de Mirel Rãdoi vor debuta în grupa din Liga Naþiunilor, pe
teren propriu, în faþa Irlandei de
Nord. Partida urmeazã sã se dispute
pe ”Arena Naþionalã”, cu începere
de la ora 21,45.
Vor urma douã deplasãri, în
Austria (7 septembrie) ºi Norvegia
(11 octombrie), apoi vom gãzdui
Austria într-un joc programat sã se
desfãºoare la Ploieºti, pe stadionul
”Ilie Oanã”, miercuri, 14 octombrie,
de la ora 21,45.
Pânã la finalul lunii, FRF va anunþa
ºi arena care va gãzdui partida cu

Norvegia, din noiembrie, penultima
din Liga Naþiunilor. Participarea în
aceastã ediþie se va încheia în noiembrie, odatã cu deplasarea din Irlanda
de Nord. UEFA va confirma stadioanele gazdã în urmãtoarea
perioadã.
Programul anunþat de FRF:
 Vineri, 4 septembrie:
Norvegia - Austria ºi România Irlanda de Nord (ora 21,45);
 Luni, 7 septembrie: Austria România ºi Irlanda de Nord- Norvegia
(ora 21,45);
 Duminicã, 11 octombrie: Norvegia - România (ora 19.00) ºi Irlanda
de Nord - Austria (ora 21,45);
 Miercuri, 14 octombrie:
Norvegia - Irlanda de Nord ºi
România - Austria (ora21,45);

Doctor Nina Melania
CREMENEANU,
un medic
de excepþie,
regretatã
de întreaga
comunitate
Vãlenii de Munte
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Numãrul de cazuri de
infectare cu noul coronavirus
este în continuã creºtere în
România, dar ºi în judeþul
Prahova.

 Duminicã, 15 noiembrie:
Austria - Irlanda de Nord ºi România Norvegia (ora 21,45);
 Miercuri, 18 noiembrie:
Irlanda de Nord - România ºi Austria Norvegia (ora 21,45).
De asemenea, reamintim faptul
cã, pe 8 octombrie 2020, Naþionala
de fotbal a României va disputa ºi
semifinala play-off-ului EURO
2020, în Islanda.
În cazul unui succes, România
va întâlni, tot în deplasare, învingãtoarea dintre Bulgaria ºi Ungaria,
pe 12 noiembrie 2020, pentru un
loc la Campionatul European.

Mult prea devreme ºi mult
prea nedreaptã a fost
despãrþirea de regretata
doctor Nina Melania
CREMENEANU, un om ºi un
profesionist desãvârºit, ºef
Secþie Obstetricã-Ginecologie
la Spitalul Orãºenesc Vãlenii
de Munte.
Întreaga comunitate din
Vãlenii de Munte a suferit de
pe urma acestei mari pierderi,
în special familia ºi colegii de
la Spitalul Orãºenesc, care au
fãcut urmãtorul anunþ:

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;

Vã îndemnãm sã aveþi în continuare grijã de dumneavoastrã, de
aproapele dumneavoastrã, de cei
dragi din familie prin luarea
mãsurilor de rigoare în stoparea
rãspândirii noului tip de coronavirus.
Nu renunþaþi la purtarea
mãºtii de protecþie oriunde
mergeþi în spaþii publice închise
sau în aglomeraþie - cum ar fi târguri ºi oboare. PURTAÞI MASCÃ,
FIÞI RESPONSABILI!

“Cu multã tristeþe în suflet vã
anunþãm cã astãzi, colega noastrã doamna doctor Cremeneanu
Nina Melania a pornit, mult prea
devreme, cãlãtoria spre luminã.
Este o mare pierdere pentru noi
toþi, colegi, prieteni ºi pacienþi
deopotrivã. A fost o persoanã
jovialã, mereu plinã de optimism, o colegã de nãdejde ºi un
medic deosebit. Suntem profund
îndureraþi iar întreg colectivul
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de
Munte prezintã condoleanþe
familiei ºi se roagã pentru ca
sufletul ei sã-ºi gãseascã odihna
veºnicã în rândul celor drepþi.

 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA

Dumnezeu sã o odihneascã
în pace!”

 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.
 Centrul Cultural: 0244.280.345 Constantinescu" 0244.281.555
Administraþia Financiarã
ªcoala Gimnazialã "Ing.
Vãlenii de Munte Gheorghe Pãnculescu"
0244.280.965
0244.283.006

