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Cultural „Nicolae Iorga”

Ediþia din acest an a fost
o etapã singularã ºi s-a des-
fãºurat în împrejurãri
atipice datoritã atât pan-
demiei cauzatã de virusul
SARS-CoV-2, cât ºi stãrii
morale ºi de sãnãtate a tu-
turor românilor. 

Ineditul ediþiei de anul
acesta s-a manifestat în trei
direcþii: stabilirea unui pro-
gram restrâns, cu participarea
unui auditoriu reprezentat de
directorii de Direcþii Judeþene
pentru Culturã din toate cele
40 de judeþe din þarã, trans-
miterea în mediul on-line a
tuturor conferinþelor ºi pre-
legerilor susþinute ºi totodatã,
desãvârºirea spaþiului cul-
tural, inclusiv a unui parc al

voievozilor, care a primit 
denumirea „Parcul Unirii”.

Deschiderea oficialã a
Cursurilor Universitãþii Po-
pulare de Varã „Nicolae
Iorga” a avut loc duminicã,
6 septembrie.

Imnul Naþional al României
a rãsunat pe ritmurile Fanfarei
„Prahova” ºi un deosebit
omagiu i-a fost adus celui care
rãmâne promotorul identitãþii

românilor prin culturã ºi civi-
lizaþie, în cadrul ceremoniei
de depunere de flori la Monu-
mentul Savantului din faþa
Centrului Cultural, cu partici-
parea a 10 delegaþii oficiale. 

Cursanþii au avut posibili-
tatea participãrii la conferinþe
ºi dezbateri pe subiecte de
istorie naþionalã din întreg
spaþiul românesc. 

Vãlenii de Munte - capitala culturalã ºi spiritualã a României 
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DIN NOU ÎMPREUNÃ! 
Gânduri la început 
de an ºcolar…

ªapte gospodãrii îngrijite 
ºi frumoase, premiate la
Vãlenii de Munte
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PAGINA 4 Anul ºcolar a început cu principiile 
de distanþare, siguranþã ºi învãþãmânt
de calitate

La Vãlenii de Munte,

Debutul noului an ºcolar, la
Vãlenii de Munte, ca în întreg
învãþãmântul românesc, nu a
mai avut loc, ca altãdatã, cu
festivitãþi de deschidere, cu
pãrinþi ºi elevi în careu, cu
întregul corp profesoral. 

De data aceasta, la unitãþile
de învãþãmânt din Vãlenii de
Munte, începerea noului an
ºcolar s-a petrecut în liniºte, în
ordine desãvârºitã, cu luarea
temperaturii la intrarea în
ºcoalã, cu distanþare fizicã.  

Clasele au intrat pe rând, pe
trasee bine definite, astfel
încât sã nu se intersecteze pe
culoare, iar o parte dintre
copii au rãmas acasã, par-
ticipând online. 

ªi la începerea noului an
ºcolar, aºa cum se petrece de
fiecare datã la Vãlenii de Munte,
a fost datã în folosinþã o inves-
tiþie importantã în învãþãmânt. 

Primãria a realizat investiþia
de la ªcoala Gimnazialã “Ing.
Gheorghe Pãnculescu”, de extin-
dere, prin realizarea unui nou
corp de clãdire cu 12 sãli de clasã. 

Construcþia - parter + etaj - a
fost ridicatã, mobilatã modern ºi
dotatã cu echipamente la cele
mai noi cerinþe.

În cadrul investiþiei a avut loc
ºi reconfigurarea curþii ºcolii,
aleilor, spaþiilor verzi, terenu-
rilor de sport. ªcoala a fost
dotatã, prin acest proiect
finanþat prin programul PNDL2
ºi cu alte facilitãþi, a precizat
director Floarea Vulpe, cum ar

fi sistem de camere de suprave-
ghere pentru siguranþa elevilor
ºi îndeplinirea normelor impuse
pentru examenele naþionale,
senzori antiincendiu, locuri spe-
ciale pentru pãrinþii care aduc
copiii la ºcoalã, dar ºi spaþii
unde elevii pot sta în pauze ºi
servi sandviºul. 

Urmare a punerii în funcþi-
une a noului corp de clase,
ªcoala Ing. “Gheorghe Pãncu-
lescu” poate sã-ºi desfãºoare
programul pe scenariul verde,
adicã sã asigure condiþiile pen-
tru ca toþi elevii sã participe
fizic la ore.

Noul corp cu 12 sãli de clasã - 
un dar frumos pentru elevii de la ªcoala

Gimnazialã "Ing. Gh. Panculescu"

Continuare în PAGINA 3
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(urmare din pagina 1)

Prezenþa iorghiºtilor, cunoscãtori ºi
iubitori ai marelui istoric Nicolae Iorga,
a contribuit la ridicarea prestigiului
cursurilor organizate în acest an:
Preºedintele Academiei Române – dl.
Ioan Aurel Pop, Preºedintele Institutului
Cultural Român Mirel Taloº, Prof. Univ.
dr. Georgeta Filitti, Prof. univ. dr.
Ecaterina Andronescu, Prof. univ. dr.

Petre Þurlea, Prof. univ. Ion Constantin,
Radu Boroianu, Dr. arh. ªtefan Bâlici,
Acad. Rãzvan Theodorescu. 

Momentele înãlþãtoare din sala de
cursuri au fost completate de
vernisarea unor expoziþii precum:
„Patrimoniul prahovean renãscut” rea-
lizatã de Uniunea Naþionalã a Res-
tauratorilor de Monumente Istorice din
România ºi Expoziþia de artã plasticã a
Nadiei Negru din Republica Moldova. 

Nici prezentarea de cãrþi nu a lipsit
din paleta diversificatã a activitãþilor
organizate ºi aici facem referire la:
„Omagiu eroilor ºi veteranilor de
rãzboi prahoveni” – Col. Constantin
Chiper, „Al doilea Trianon”, „Români ºi
unguri 1918 – 2018” (3 volume) – Petre
Þurlea. 

Spre încântarea cursanþilor, nici
vizitele la obiective turistice impor-
tante nu au fost lãsate deoparte. Astfel,
reprezentanþii tuturor instituþiilor
judeþene de culturã din þarã s-au bucu-
rat de vizite la Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga” din Vãlenii de Munte,
precum ºi la o serie de obiective

restaurate în ultima perioadã în judeþul
Prahova. 

În cea de-a treia zi a Cursurilor
Universitãþii, cursanþii s-au deplasat
împreunã cu organizatorii ºi cu Fanfara
„Prahova” în Parcul Memorial „Con-
stantin Stere” pentru a participa la
inaugurarea busturilor dedicate oame-
nilor de stat Alexandru Marghiloman ºi
Daniel Ciugureanu.

Dovedindu-ºi perenitatea, tradiþia
cursurilor Universitãþii Populare de

Varã, creatã de N. Iorga în atâtea de-
cenii, s-a prelungit pânã în zilele noas-
tre, redimensionându-se la scara
României contemporane. Aceasta vine
în întâmpinarea necesitãþilor de cul-
turã ale poporului român, punând în
circulaþie cele mai remarcabile rea-
lizãri în toate domeniile. 

Adresãm deosebite mulþumiri invi-
taþilor noºtri, participanþilor care anul
acesta s-au aflat pentru prima datã în
oraºul nostru, publicului din mediul
on-line, ºi în mod deosebit, transmitem
mulþumiri organizatorilor, instituþiilor
ºi autoritãþilor locale  ºi judeþene care
au fãcut posibilã organizarea ºi
desfãºurarea în bune condiþii a acestui
eveniment mult aºteptat. 

Implicarea domnului primar Florin
Constantin în asigurarea unui climat de
muncã ºi odihnã la Vãlenii de Munte,
dar ºi  pãstrarea unei deosebite modes-
tii, au asigurat deopotrivã reuºita exce-
lentã  a acestui program cultural de
mare anvergurã la nivel naþional!  

Tuturor, toate gândurile 
noastre bune!

6 – 9 septembrie 2020, Vãlenii de Munte

Cursurile Universitãþii Populare de Varã „Nicolae Iorga” 

“

”

Am deschis aceste cursuri de
varã cu scopul dublu: de a trezi
sufletul românesc de pretutin-
deni ºi de a schimba, prin acest
suflet, chiar formele de stat în
care trãia poporul nostru.
Totdeauna am fost de pãrerea
marelui Kogâlniceanu cã
trezirea sufleteascã 
a românilor, de sus pânã jos, 
e necesarã. 

NICOLAE IORGA

Mihaela VOICEA, 
Muzeograf 

(urmare din numãrul 134)

Universitatea Popularã se stinge

dupã dispariþia fondatorului

Ca ºi în perioada antebelicã, Univer-
sitatea Popularã a oferit auditorilor, pe
lângã prelegeri ºi programe variate de
spectacole artistice, puse în scenã de
cele mai multe ori chiar de cursanþi.
Spectacolele, cel puþin douã pe sãp-
tãmânã, cuprindeau recitãri, coruri,
dansuri populare, piese de teatru. În
fiecare ediþie se organizau ºi expoziþii
temporare de artã plasticã, autorii fiind
elevele de la ºcoala de Misionare ºi
ºcoala Artelor Uitate. 

Un rol deosebit l-au avut excursiile.
Erau folosite ca mijloc de completare a

unora dintre cunoºtinþelor prezentate
la cursuri. Erau organizate la sfârºitul
fiecãrei sãptãmâni, în împrejurimile
Vãlenilor, iar la sfârºitul fiecãrei ediþii în
zone mai îndepãrtate sau, uneori, chiar
în strãinãtate.

Agresivitatea extremei drepte, com-
bãtutã prin instituirea dictaturii perso-
nale a regelui Carol II, înlocuirea
Constituþiei ºi lichidarea brutalã a con-
ducerii Gãrzii de Fier ca ripostã la
asasinarea primului-ministru Armand
Cãlinescu, nu mai poate fi potolitã.
Forþat de împrejurãri interne ºi externe
defavorabile, Carol al II-lea abdicã ºi
pãrãseºte þara, iar la 14 septembrie 1940
se instaureazã Statul Naþional-Legionar
condus de generalul Antonescu ºi
Horia Sima. Întocmite din timp, „listele
negre“ devin realitate iar printre vic-
time se numãrã chiar Nicolae Iorga,
asasinat în 27 noiembrie 1940 la Strej-
nic-Prahova. În vara anului 1940 au fost

adãpostiþi la Vãlenii de Munte mai
mulþi refugiaþi basarabeni ºi unele per-
sonalitãþi venite de la Chiºinãu precum:
Ion Inculeþ, preotul Ion Erhan, maiorul
Botez, împreunã cu familiile lor. 

În cuvântarea de deschidere,
Nicolae Iorga a vorbit despre drepturile
românilor asupra Basarabiei ºi
Bucovinei.

Pesimist, îºi încheia discursul la fes-

tivitatea terminãrii cursurilor ºcolii de

Misionare la 15 august 1940: „În atmos-

fera aceasta de crimã internaþionalã, în

aceste vremuri de dãrâmare a celor

mai înalte idei la care a ajuns Ome-

nirea, în aceastã epocã de sfãrâmare a

religiilor, a filosofiilor, ce sã mai

vorbesc eu acum despre moralitate??
Dupã moartea fondatorului, ideea

continuãrii cursurilor de varã, a fost ca
o datorie a prietenilor lui Nicolae Iorga
faþã de memoria acestuia. 

Astfel cursurile au fost reluate în
anul 1942, iar ediþia din 1943 a fost ulti-
ma þinutã înaintea terminãrii rãzboiu-
lui. Cu aprobarea ministrului comunist
de Interne Teohari Georgescu, interesat
în aparenta normalitate preelectoralã,
cursurile vor fi reluate în anul 1946. 

Cursurile Universitãþii Populare se
sting în anul 1947, era anul când nici
unul dintre aºezãmintele naþional-cul-
turale de la Vãlenii de Munte nu a mai
funcþionat. Ia, astfel, sfârºit epoca is-
toricã din care a fãcut parte ºi Uni-
versitatea Popularã „Nicolae Iorga“,
vatra de culturã naþionalã creatã de vi-
ziunea unui mare patriot.

(continuarea în numãrul urmãtor)

NICOLAE IORGA a lãsat
românilor, prin aºezãmintele 

pe care le-a ctitorit, mai ales la
Vãleni, mesajul cã adevãrata
CULTURÃ trebuie sã aibã un 
caracter naþional. Doar astfel 

vom avea conºtiinþa de sine care
ne va face sã rezistãm 

vremurilor, oricât de vitrege.

Universitatea Popularã „Nicolae Iorga“ de la Vãlenii de Munte 
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Prof. ing. Emilia Raluca POPESCU,
Director al Liceului Tehnologic

Agromontan ,,Romeo Constantinescu” 

Astãzi, 14.09.2020, 
a debutat anul ºcolar 2020-2021,
în condiþii atipice, generate de
pandemia COVid-19. Este un an
ºcolar pe care cu siguranþã ni-l
vom aminti mereu ca fiind un an
ALTFEL….

În acest context, suntem provocaþi sã

facem faþã împreunã tuturor schim-

bãrilor. Cadre didactice, pãrinþi ºi elevi

suntem nevoiþi sã ne adaptãm unor re-

guli mult mai stricte, sã facem faþã unor

provocãri inedite, dar fãrã sã ne pier-

dem dorinþa de a ne întâlni ºi colabora.
Astãzi nu am mai vãzut reuniuni,

îmbrãþiºãri, discursuri oficiale. Toate
aceste lucruri au fost umbrite de contex-
tul epidemiologic actual. 

Astfel, în prima zi de ºcoalã, elevii au
intrat direct în sãlile de clasã, fãrã a mai
participa, împreunã cu pãrinþii, la
tradiþionala festivitate de deschidere,
pentru cã nu s-ar mai fi putut respecta
distanþarea fizicã, aºa cum prevede le-

gislaþia în vigoare. E un eveniment care
nu a mai avut loc, aºa cum nu a mai avut
loc nici festivitatea de încheiere a anului
ºcolar 2019-2020.

Bobocii de la clasa pregãtitoare,
sfioºi, timizi, copleºiþi de emoþie, nu au
mai fost însoþiþi de pãrinþi în curtea ºcolii
ºi în sala de clasã, dar au fost întâmpinaþi
cu multã cãldurã ºi preluaþi de doam-
nele profesoare pentru învãþãmântul pri-
mar, care le-au oferit ghiozdanele
echipate cu rechizite ºcolare, puse la
dispoziþie cu multã generozitate, ca de
fiecare datã, de cãtre Consiliul Local ºi
Primãria Oraºului Vãlenii de Munte. 

Le adresãm un ,,bun venit” tuturor
elevilor, în special acelora care pãºesc
pentru prima datã pe poarta unitãþii

noastre de învãþãmânt ºi care au fost
întâmpinaþi cu multã emoþie de profe-
sorii diriginþi.

Chiar ºi în aceste condiþii speciale,
trãim bucuria reîntâlnirii în spaþiul ºcolii
ºi ne dorim sã construim împreunã un
mediu sigur ºi confortant! Revenirea
elevilor ºi a cadrelor didactice la ºcoalã,
în cele mai bune condiþii de siguranþã, a
fost prioritatea zero pentru conducerea
Liceului Tehnologic Agromontan Vãlenii
de Munte ºi autoritãþile locale. 

În cadrul ºedinþelor Consiliului Pro-
fesoral ºi Consiliului de Administraþie al
unitãþii de învãþãmânt, au fost analizate
actele normative specifice acestei
perioade, infrastructura ºi resursele exis-
tente pentru selectarea celui mai bun sce-

nariu de începere a anului ºcolar 2020-
2021.

În acest sens, conducerea unitãþii de
învãþãmânt, sprijinitã de autoritãþile
locale, a încercat sã gãseascã cele mai
bune soluþii ºi a luat toate mãsurile sa-
nitare impuse de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pen-
tru ca accesul la educaþie sã nu fie
îngrãdit ºi procesul-instructiv educativ
sã se desfãºoare în condiþii de sigu-
ranþã, fãrã a pune în pericol sãnãtatea
elevilor, a cadrelor didactice ºi a famili-
ilor acestora. Astfel, au fost organizate
spaþiile ºcolare prin aºezarea bãncilor
astfel încât sã se asigure distanþarea fi-
zicã de 1 metru între elevi, au fost sta-
bilite circuitele funcþionale de intrare-
ieºire, au fost asigurate materialele de
curãþenie, igienã ºi dezinfecþie.

Aºadar, suntem pregãtiþi sã facem faþã
uneia dintre celei mai mari provocãri cu
care ne-am confruntat de-a lungul timpu-
lui. ªcoala în pandemie cu siguranþã este
o provocare pentru elevi, pãrinþi, cadre
didactice ºi nu numai. 

Dacã toþi actorii educaþionali vor
înþelege nevoile ºi dinamica lumii în
care trãim, cu siguranþã vom trece cu
bine de aceastã perioadã extrem de
grea. Împreunã vom reuºi!

Din nou împreunã! Gânduri la început de an ºcolar…

(urmare din pagina 1)

Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga” ºi Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo Con-
stantinescu” desfãºoarã orele
pe scenariul galben, iar
ªcoala Gimnazialã “Ing.
Gheorghe Pãnculescu” ºi
unitãþile din structurã se aflã
pe scenariul verde. 

În scenariul galben, vin la
ºcoalã în formulã completã
clasele primare (I-IV) ºi clasele
terminale (VIII ºi XII), îm-
pãrþite în douã gupe separate,
pentru distanþare, iar celelalte
clase sunt împãrþite de aseme-
nea, în douã grupe, care vin

alternativ, câte douã sãp-
tãmâni, elevii care rãmân
acasã asistând la ore online.

Orele au fost scurtate, iar
pauzele se iau pe rând, astfel
încât sã nu fie aglomeraþie pe
timpul acestora. 

În scenariul verde, toþi copi-
ii participã fizic la ore, iar
mãsurile de distanþare sunt
similare, cu împãrþirea pe douã
grupe ºi celelalte mãsuri de si-
guranþã ºi intercalare a orelor.

În ce priveºte eforturile
administraþiei publice locale,
ale direcþiunilor unitãþilor de
învãþãmânt, ale corpului profe-
soral ºi ale cadrelor medicale

implicate, lucrurile au fost
bine puse la punct pentru ca
procesul de învãþãmânt
sã se petreacã în cele
mai bune condiþii, de si-
guranþã ºi de calitate,
dat fiind contextul ge-
neral ca, sã nu aparã
niciun fel de surprize.

Nu ne rãmâne
decât sã ne aliniem
ºi sã urãm succes
tuturor elevilor ºi
copiilor de grãdiniþã
din Vãlenii de
Munte, în noul an
ºcolar!

Anul ºcolar a început cu principiile de distanþare, 

siguranþã ºi învãþãmânt de calitate

Administraþia publicã

localã a hotãrât sã acorde

pachetul cu rechizite ºcolare

“PRIMUL GHIOZDAN” 

tuturor copiilor înscriºi în

clasa pregãtitoare în anul

ºcolar 2020-2021, la unitãþile

de învãþãmânt de pe raza

oraºului Vãlenii de Munte. 

Consilierii locali au aprobat

alocarea unei sume în limita a

40.000 de lei, din care au fost

cumpãrate rechizitele. 

Pachetul este generos,

conþinând ghiozdanul, un

penar complet echipat, douã

caiete cu foaie velinã, foarfecã,

lipici, hârtie glase ºi creponatã,

plastilinã, acuarele, numãrã-

toare, stilou, bloc de desen,

caiet de matematicã ºi dictan-

do etc. 
Primarul, angajaþi ai
Primãriei ºi directorii

unitãþilor de
învãþãmânt s-au
îngrijit ca
“Primul
Ghiozdan” sã
ajungã la toþi
cei 145 de
boboci care au
început clasa
pregãtitoare.

“PRIMUL GHIOZDAN”,

primit în dar de bobocii 

de la clasa pregãtitoare
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La mulþi ani cu sãnãtate 
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.

Oricare comunitate are nevoie de vârst-
nici, de seniori, iar respectul acordat aces-
tora, prin puterea exemplului dat de

autoritãþi, le aratã tinerilor valoarea ines-
timabilã a înþelepciunii, seriozitãþii ºi
bunãtãþii generaþiilor înaintate în viaþã. 

La împlinirea celor 90 de ani, 
doamna RIZAN ANETA,  nãscutã pe

data de 28 AUGUST 1930 ºi doamna
SUFLEA SMARANDA, nãscutã pe 

8 septembrie 1930
au primit din partea Primãriei

Vãlenii de Munte tort, flori ºi o diplomã.

ANETA
RIZAN 

SMARANDA
SUFLEA 

A continuat tradiþia
instituitã chiar de Nicolae
Iorga, în cadrul Univer-
sitãþii Populare de Varã, de
a premia cele mai frumoa-
se gospodãrii din Vãlenii
de Munte. 

Anul acesta a fost acor-
datã “Diploma pentru cea
mai îngrijitã ºi frumoasã
gospodãrie” unui numãr
de ºapte familii din oraº.

O comisie formatã din
viceprimarul oraºului, doi
consilieri locali ºi doi anga-
jaþi ai Primãriei s-a depla-
sat iniþial în cartierele
oraºului, unde a vizualizat
mai multe locaþii dupã cri-
teriile din regulamentul
stabilit, cu aproape douã

decenii în urmã, special
pentru aceastã acþiune,
desemnându-i pe câºtigã-
tori:

1. ªCHIOPU Aurelian, 
Str. Andrei Mureºanu, nr. 24
2. MOTOC Alexandru
Cãtãlin, Str. Costache
Negri, nr. 9
3. MISLEANU Eugenia, 
Str. Al. Vlahuþã, nr. 26
4. OLARU Constantin, 
Fdt. Luceafãrului, nr. 2A
5. IOSIF Daniel, Str. 
Dr. Davila, nr. 4
6. BRÂNZÃ Alin Ioan, 
Str. N. Bãlcescu, nr. 33A
7. SOARE Valentina ºi
Daniela, Str. Victoriei, 
nr. 4

Sâmbãtã, 5 septem-
brie, câºtigãtorii au fost
vizitaþi de delegaþia
primãriei, de la care au
primit diplomele pentru

cea mai frumoasã gos-
podãrie, cu beneficiile
de rigoare. ªi, bineînþe-
les, s-au fãcut fotografii-
amintire foarte plãcute.

ªapte gospodãrii îngrijite ºi frumoase, premiate la Vãlenii de Munte

Familia Iosif Familia Misleanu Familia OlaruFamilia Brânzã

Familia Motoc

Familia ªchiopu


