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Începând cu anul 2008, conform H.G.
1222 - 10.10.2007 ºi Legii 303 - 13.11.2007, 
la 29 aprilie, se sãrbãtoreºte “Ziua
Veteranilor de Rãzboi” din România.

La 29 aprilie 1902, regele Carol I a instituit
prin Înalt decret, pentru prima datã în
România, calitatea de Veteran de Rãzboi pen-
tru luptãtorii Rãzboiului de Independenþã din
anul 1877. Ulterior, în ambele rãzboaie mondi-
ale, participarea Armatei române a fost deo-
sebit de importantã, sacrificiul soldaþilor
români manifestându-se atât în bãtãliile duse
peste hotare, cât ºi în luptele purtate pentru
eliberarea gliei strãmoºeºti. 

Turtucaia, Bazargic, Valea Oltului, Valea
Jiului, Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz, Basarabia,
Bucovina, Odessa, Cotul Donului, Caucaz,
Stalingrad, Ungaria ºi Cehoslovacia, Prut,
Nistru, Valea Prahovei, Muntenia, Oarba de
Mureº, Carei ºi Satu Mare sunt câteva dintre
fronturile pe care s-au jertfit militarii români. 

În astfel de locuri, udate de sângele eli-
beratorilor, s-au ridicat monumente, cimi-
tire ºi opere comemorative, se organizeazã
ceremonii ºi depuneri de coroane pentru a
cinsti jertfa ºi a pãstra vie memoria eroilor
neamului. 

Recepþie a investiþiei
de la Liceul
Tehnologic 
Agromontan “Romeo
Constantinescu”
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FLORIN
CONSTANTIN, 

primarul
oraºului 

Vãlenii de
Munte 

Domnul Iisus Hristos, cel Care a pãtimit, a fost îngropat ºi a înviat, 

sã lumineze inimile, gândurile ºi întreaga noastrã viaþã!

În curând, pe 9 Mai 2021,
oraºul Vãlenii de Munte îºi va
sãrbãtori ziua. Frumoasa tradiþie
iniþiatã de legendarul ºi vizionarul
primar Stelian Manolescu, de a
sãrbãtori oraºul Vãlenii de Munte
într-o zi frumoasã de primãvarã,
cu multiple semnificaþii în istoria
României ºi Europei, a ajuns în 
cel de-al 24-lea an de aniversare
aleasã, an de an sãrbãtoritã de fru-
moasa comunitate din oraºul de pe
Valea Telejenului. 

În fiecare an, Ziua Oraºului a fost

sãrbãtoritã la Vãlenii de Munte, cu

mare bucurie ºi cu fast, în sunet de

fanfarã, cu defilare, cu simpozioane

legate de istoria locului, spectacole

artistice, concerte ºi petreceri po-

pulare. Pânã în anul 2020, când pan-

demia Covid a întrerupt tradiþia,

orice manifestãri publice fiind

interzise de starea de alertã. 
Trecem printr-o perioadã la fel de

dificilã, din cauza pandemiei care a
cuprins tot globul ºi foarte probabil
cetãþenii nu vor putea sãrbãtori
împreunã, la modul în care o fãceau
nu demult. Sufleteºte, însã, putem fi

laolaltã ºi sã ne bucurãm cã putem
vedea oraºul, mai înfloritor, curat,
modern ºi sã ne bucurãm cã
vieþuim aici.

La mulþi ani, vãlenari! 
La mulþi ani, 

Vãlenii de Munte!

9 Mai 2021 - Oraºul Vãlenii de Munte 

se pregãteºte pentru a 24-a aniversare

Foto arhivã: 
9 Mai 2019, 
Vãlenii de Munte

Piaþa oraºului Vãlenii
de Munte, amenajatã
ºi sistematizatã 
complet
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Sfintele Sãrbãtori de
Paºte îmi oferã deosebitul
prilej de a vã adresa, 
din toatã inima, 
gânduri bune, 
multã sãnãtate ºi 
sã vã bucuraþi 
alãturi de cei dragi 
de aceste zile de 
sãrbãtoare. 

Învierea Domnului 
sã fie un moment 
de pace ºi iertare 
pentru toþi!

Sãrbãtori 
binecuvântate!

Un Paºte fericit tuturor 
locuitorilor oraºului
Vãlenii de Munte!

29 APRILIE  - 
Ziua Veteranilor de Rãzboi

Laboratorul modern
AVR capãtã contur

Altãdatã cu mult fast, acum în distanþare
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LA MULÞI ANI

cu sãnãtate!

În luna aceasta transmitem
cele mai bune gânduri ºi urãri
de bine domnului 
PÃDURARU GHEORGHE, 
nãscut pe 05 aprilie 1931

La iniþiativa primarului Florin
Constantin, Primãria Vãlenii de
Munte continuã aceeaºi frumoasã
tradiþie, de a rãsplãti cu tort, flori, 
cu o diplomã ºi un plic cu premii 
în bani, la împlinirea vârstei de 90
de ani, respectiv 100 de ani, fiecare
vãlenar care atinge acest prag de
frumoasã longevitate.

O viaþã frumoasã 
cu sãnãtate 
ºi bucurii trãite 
ºi de acum înainte!

Ion Bocioacã 

ECATERINA LORGA s-a nãscut în
Scheii Braºovului la 1/13 noiembrie 1878.
Fãcea parte din vestita familie Bogdan,
care a dat þãrii cãrturari de seamã ca re-
numitul slavist lon Bogdan, fost rector al
Universitãþii din Bucureºti, istoricul
Gheorge Bogdan Duicã, profesor univer-
sitar ºi rector al Universitãþii din Cluj,
ªtefan Bogdan profesor la Universitatea
din Bucureºti, fruntaº al Ligii Culturale,
Alexandru Bogdan, doctor în filozofie,
profesor la Braºov, mort tânãr în primul
rãzboi mondial pe frontul austro-rus. 

Ecaterina Iorga a fãcut primele sale
studii la Braºov dupã care a absolvit 
cursurile Institutului Pedagogic “Regina
Elisabeta” la Budapesta.

În anul 1900, Nicolae Iorga singur ºi
trist, în plin divorþ de prima soþie Maria
Tasu, se afla la Braºov pentru a cerceta
materialul de care avea nevoie în
scrierea Istoriei literaturii române în sec.
al XVIII-lea. Locuia la ªchei, pe una din
strãduþele înguste, înflorite de grãdini,

vizavi de casa Bogdanilor, unde îºi vizita
des prietenul Ion Bogdan. Din ce în ce
mai des, de dragul ochilor senini ºi zâm-
betul dulce al surorii lui, Catinca, de
curând întoarsã acasã, dupã ce absol-
vise cursurile Institutului Pedagogic
Erszebet. Liliana Iorga-Pippidi scria în
“Nicolae Iorga scrisori cãtre Catinca”:
„ªtiu din spusele mamei cã, înainte
chiar de a-l cunoaºte, a fost atrasã de
glasul lui pe care l-a auzit din prag
întrând în casã.”

Probabil cã totul ar fi ramas la stadiul
de idilã relaþia lor, dacã Nicolae Iorga nu
ar fi þinut aprinsã vãpaia fragilã a promi-
siunii smulse Catincãi la Braºov, cum cã
„se va gândi la el”, cu multele scrisori.
Deºi, Catinca îi rãspunde cu multã rãcealã
scrisorilor de început, totul se schimbã
odatã cu trecerea timpului ºi mai ales
odatã cu terminarea procesului de divorþ
al istoricului.

„Orice zi mi se începe prin aceastã
spovedanie cãtre tine, prin aceastã rugã-
ciune cãtre iubita mea, care-mi aduce
noroc ºi mã însenineazã”, scria Iorga în
primele epistole cãtre Catinca.  

Pe 4 februarie 1901, într-o dimineaþã
albã ºi geroasã, are loc cununia lor civilã
la Biserica Sfântul Nicolae din Schei, naº
fiindu-le Al. Tzigara-Samurcaº.

Distincþia înnãscutã, sufletul sãu deli-
cat, luminoºii ochi albaºtri, zâmbetul
bun, glasul cristalin, ospitalitatea, o
fãceau tuturor nespus de plãcutã, iubitã
ºi preþuitã. Încã de la începutul con-
veþuirii lor, a trebuit sã se adapteze stilu-
lui intens de lucru ºi de viaþã al soþului
sãu, sã-l însoþeascã pretutindeni în
necontenitele sale cãlãtorii de studii ºi
informare, sã-i fie de un nepreþuit folos
în traduceri de texte sau copieri de acte
din arhive ºi biblioteci atât din þarã cât ºi
din strãinãtate. 

Dupã cum recunoºtea chiar Iorga,
Catinca a fost cea mai apropiatã con-
silierã ºi colaboratoare a sa în docu-
mentarea, pregãtirea ºi editarea operei
sale ºtiinþifice. Ea era cea care îi þinea
corespondenþa, îi ordona lucrãrile, tran-
scria manuscrise ºi fãcea traduceri.

Colaborarea lor ºtiinþificã a început
chiar imediat dupa nuntã, când merg în
Italia, la Florenþa, în luna de miere, dar
pe care Iorga ºi soþia sa o petrec majori-
tatea timpului pentru documentare, în
biblioteci, arhive ºi muzee, fapt ce avea

sã genereze chiar unele tensiuni în
tânãrul cuplu. 

Potrivit concepþiei lui Nicolae lorga
de a nu irosi nici o clipã fãrã o activitate
folositoare, el a început lucrul la arhivã
chiar a doua zi dupã sosire:

“Sunt sãnãtos ºi fericit mulþumitã
nevestei mele ºi ºtiinþei mele, care
pentru a-mi desãvârºi fericirea, se
împacã bine.” scria Nicolae Iorga.  

- va urma - 

Motto: „Câþiva vii la masa umbrelor” -  Nicolae Iorga

ELITE VÃLENARE: Ecaterina Iorga

Vãlenii de Munte a devenit primãvara ”Oraºul Lalelelor”
Administraþia publicã localã 

a desfãºurat, în aceastã primã-
varã, lucrãri de amenajare a
domeniului public, a tot ce
înseamnã parcuri, spaþii verzi 
din oraºul Vãlenii de Munte, astfel
încât predominã verdele gazonu-
lui ºi culorile vii ale florilor. 

Ca ºi în anii trecuþi, au fost prefe-
rate lalelele pentru înfrumuseþarea
urbei, aceste flori aducând o varietate
superbã de culori, precum ºi par-
fumul ºi prospeþimea caracteristice.

De asemenea, a fost desfãºuratã o
amplã activitate de curãþenie ge-
neralã, a tuturor zonelor publice - tro-
tuare, spaþii verzi dintre blocuri ºi de
pe artera de circulaþie principalã a
oraºului etc.

C etãþenii care în urma curãþeniei de primãvarã
au strâns crengi ºi alte deºeuri vegetale, din

curþi ºi grãdini, sunt rugaþi sã solicite Primãriei (se
poate ºi telefonic la nr. 0244/280.816) ÎNCHIRIEREA
TRACTORULUI folosit la ridicarea acestor deºeuri.
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9 Mai pentru 

România ºi Europa
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.

Pe 9 mai 1877, Adunarea Deputaþilor a

proclamat Independenþa de stat a

României, deschizând astfel drumul spre

recunoaºterea internaþionalã a dreptului

naþiunii române de a-ºi decide singurã

soarta. Intratã în rãzboi, în primãvara lui

1877, Armata românã a triumfat pe câm-

pul de luptã, cucerind pe rând redutele

otomane de la Plevna, Griviþa, Smârdan

ºi Vidin. Independenþa României a fost

câºtigatã cu jertfa a peste 10.000 de

ostaºi. 

Mai târziu, pe 9 mai 1945, românii au

trãit bucuria capitulãrii celui de-al treilea

Reich. Semnarea actului de capitulare

necondiþionatã a Germaniei a avut loc la

cartierul general sovietic din Berlin.

Astfel a luat sfârºit cel de-al II-lea Rãzboi

Mondial pe continentul european. 

Tot la aceastã datã este aniversatã ºi

Ziua Europei. Data de 9 mai a fost aleasã

ca Zi a Europei de Consiliul European de

la Milano în 1985.

În pragul Sãrbãtorilor Pascale,

Piaþa oraºului Vãlenii de Munte, amenajatã
ºi sistematizatã complet

Amenajarea Pieþei

Oraºului Vãlenii de Munte 

a fost pusã pe lista de prio-

ritãþi de investiþie de cãtre

primarul Florin Constantin,

lucrãrile desfãºurându-se în

mai multe etape, astfel încât,

în preajma Sãrbãtorilor

Pascale piaþa este perfect

amenajatã ca sã se poatã

desfãºura comerþul cu ali-

mentele specifice acestei

perioade.

Luna aceasta au fost

încheiate cu succes lucrãrile

din etapa de asfaltare ºi siste-

matizare a cãilor stradale de

acces cãtre piaþã, întreaga plat-

formã fiind asfaltatã ºi reamena-

jatã astfel încât afluxul mare de

cetãþeni aºteptaþi înaintea Paº-

telui sã aibã un acces facil ºi sã

poatã face cumpãrãturi în cele

mai bune condiþii, iar comer-

cianþii sã poatã face apro-

vizionarea fãrã probleme.

Laboratorul modern AVR capãtã contur

Recepþie a investiþiei de la Liceul Tehnologic

Joi, 22 aprilie, a fost fãcutã recepþia

investiþiei Laboratorul AVR la Liceul

Tehnologic Agromontan ”Romeo

Constantinescu” Vãlenii de Munte,

unul dintre cele mai moderne concepte

de laborator care foloseºte realitatea

virtualã.

Clãdirea ce va gãzdui laboratorul a fost

proiectatã, reconfiguratã ºi construitã, pre-

cum ºi amenajatã în cele mai mici detalii

pentru a folosi utilitãþii de laborator AVR,

urmând sã aibã loc dotarea cu echipa-

mentele ultramoderne, astfel încât elevii

instituþiei de învãþãmânt sã beneficieze de

avantajele unui sistem de pregãtire profe-

sionalã ºi învãþare în sistem de realitate vir-

tualã ºi augmentatã. 

Dupã ce Primãria a investit masiv în

Colegiul Naþional ”Nicolae Iorga” ºi ªcoala

Gimnazialã ”Gheorghe Pãnculescu”, seria

de investiþii continuã la Liceul Tehnologic

Agromontan, urmând ºi realizarea de alte

obiective ºi lucrãri la aceast liceu, care este

cea mai tânãrã, dar ºi cea mai mare insti-

tuþie de învãþãmânt din oraºul Vãlenii de

Munte.

Pãstrãm ritmul de dezvoltare 
a învãþãmântului din oraºul
Vãlenii de Munte. Cu acest labo-
rator ridicãm nivelul de calitate
al actului didactic ºi mai ales al
pregãtirii practice la Liceul
Tehnologic Agromontan “Romeo
Constantinescu”, pentru cã
administraþia publicã localã ºi eu
personal ne dorim sã dãm ºanse
la reuºitã tuturor elevilor din
instituþiile de învãþãmânt din
oraºul nostru. Nu ne vom opri
aici cu investiþiile ºi moder-
nizarea învãþãmântului, pentru
cã astfel asigurãm viitorul 
comunitãþii locale  

””

Florin Constantin, primarul

oraºului Vãlenii de Munte:

““

515 pachete
cu ajutoare
din partea UE

S-a încheiat, la Vãlenii

de Munte, acþiunea de dis-

tribuire cãtre persoanele

defavorizate a pachetelor

cu ajutoare alimentare

din partea Uniunii

Europene. 

Au primit respectivele

pachete un numãr de 515

persoane beneficiare de

venit minim garantat, famili-

ile beneficiare de alocaþie

pentru susþinerea familiei ºi

persoane cu handicap grav, 

conform prevederilor

legale.

Agromontan “Romeo Constantinescu”
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Sfintele slujbe pot fi oficiate în
interiorul ºi/sau în afara lãcaºurilor
de cult, cu respectarea regulilor de
protecþie sanitarã prevãzute de Ordinul
comun al Ministrului Sãnãtãþii ºi al
Ministrului Afacerilor Interne nr.
1.103/95/2020, dintre care amintim: 

dezinfectarea mâinilor la intrarea
în lãcaºul de cult; 
purtarea obligatorie a mãºtii sa-

nitare, astfel încât aceasta sã acopere
gura ºi nasul; 
asigurarea unei suprafeþe de mini-

mum 4 mp pentru fiecare persoanã ºi o
distanþã de minimum 2 m între per-

soane, în interior, ºi 1,5 m între persoane,
în exterior.

În toate localitãþile se permite
circulaþia persoanelor în afara locuin-
þei/gospodãriei, în perioada 1 mai - 2
mai 2021, în intervalul orar 20.00-5.00
pentru deplasarea ºi participarea la
slujbele religioase (art. 2 pct. 6 din
Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021).

Slujba Învierii Domnului din
noaptea zilei de duminicã, 2 mai 2021,
va fi sãvârºitã în prezenþa credin-
cioºilor, potrivit rânduielii liturgice a
Bisericii Ortodoxe.

În Sfânta ºi Marea Vineri, la momen-
tul înconjurãrii bisericii cu Sfântul Epitaf,
credincioºii va respecta distanþa fizicã. 

Dacã în bisericã nu existã spaþiu sufi-
cient pentru credincioºi, dupã închinare,
aceºtia vor aºtepta în curtea lãcaºului de
cult, pe locurile marcate.

De Paºti, pentru a evita aglomeraþia, la
unitãþile de cult cu pangarul în interiorul
bisericii, vor fi organizate din timp, în
locuri special amenajate în afara
lãcaºului de cult, mai multe puncte de
distribuire a Paºtilor (pâine binecuvân-
tatã ºi stropitã cu agheasmã ºi vin,
pregãtitã ºi ambalatã din vreme în
pachete/punguþe de unicã folosinþã
închise, respectând regulile de igienã), a
lumânãrilor, a candelelor etc;

Credincioºii vor aºtepta, în afara
lãcaºului de cult, pe locuri indivi-
duale special marcate, primirea de la
clerici a Sfintei Lumini, la ora 00.00,
pãstrând distanþa de 1,5 m între per-
soane. Dupã oferirea Sfintei Lumini, se
vor citi Sfânta Evanghelie ºi Pastorala;

La finalul slujbei de afarã, pentru
sãvârºirea Canonului Învierii ºi a Sfintei
Liturghii, clericii vor intra în lãcaºul de
cult împreunã cu credincioºii, în limita
spaþiului disponibil, potrivit prevede-
rilor sanitare în vigoare sau vor conti-
nua slujba în afara lãcaºului de cult,
în cazul în care numãrul credincioºilor
este mare.

În prima zi de Paºti, slujba
Vecerniei sau A doua Înviere se
sãvârºeste în biserici, începând cu
ora 12.00, cu participarea credincioºilor
mireni, respectându-se regulile sanitare
în vigoare.

În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu
prilejul sãrbãtorii Izvorului Tãmã-
duirii, slujba de sfinþire a apei va fi
sãvârºitã, în exteriorul bisericii, dupã
rugãciunea amvonului de la Sfânta
Liturghie. Dupã sfinþirea apei, aceasta va
fi oferitã credincioºilor în afara lãcaºului
de cult de cãtre voluntari, credincioºii
pãstrând în mers distanþa de 1,5 m ºi
purtând masca de protecþie.

Slujba Învierii
Domnului din
noaptea zilei de
duminicã,
2 mai 2021, 
va fi savârºitã 
în prezenþa 
credincioºilor.

Îndrumãri privind slujbele care vor fi sãvârºite în perioada 
Sãrbãtorilor Pascale (24 aprilie – 7 mai 2021), în condiþiile stãrii de alertã

Pãrinþii care se întorc mai devreme din concediul 
de creºtere a copilului primesc bani mai mulþi
Printr-un recent act 

normativ, guvernul doreºte 
sã-i încurajeze pe pãrinþi
sã se întoarcã la muncã
pânã la împlinirea vârstei
de 6 luni a copilului, sau 
1 an în cazul copilului cu
handicap, prin majorarea
stimulentului de reinserþie,
de la 650 de lei la 1500 de
lei. 

Suma este acordatã pânã
la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 
3 ani în cazul copilului cu
dizabilitãþi. Actul normativ

elaborat de guvern mai pre-
vede, de asemenea, menþi-
nerea la nivelul de 650 de lei,
lunar, a stimulentului de
inserþie acordat pentru: 

a) Persoanele care rea-
lizeazã venituri supuse
impozitãrii dupã împlinirea
de cãtre copil a vârstei de 
6 luni (1 an în cazul copilului
cu handicap) oricând, pânã
la împlinirea de cãtre copil 
a vârstei de 2 ani (3 ani în
cazul copilului cu di-
zabilitãþi);

b) Persoanele care rea-
lizeazã venituri supuse

impozitãrii dupã împlinirea
de cãtre copil a vârstei de 
2 ani (3 ani în cazul copilului
cu dizabilitãþi) oricând, pânã
la împlinirea de cãtre copil 
a vârstei de 3 ani (4 ani în
cazul copilului cu dizabi-
litãþi). În acelaºi timp, se
introduce stimulentul de
inserþie de 650 de lei pentru
persoanele care se întorc la
serviciu în perioada în care
sunt îndreptãþite sã benefi-
cieze de concediul pentru
îngrijirea copilului cu di-
zabilitãþi cu vârsta cuprinsã
între 3 ºi 7 ani.

Sãrbãtoarea Paºtelui

În Vinerea Mare, pentru toþi
credincioºii, trecerea pe sub
masã este momentul zilei. Se
trece pe sub Sfântul Aer. Ritualul
creºtinesc e simplu. Se trece pe
sub masã, o datã sau de trei ori.
Se sãrutã crucea. Se aprinde o
lumânare. Se depun flori. 

În fiecare an, în Vinerea Mare,
coborâm în mormânt, împreunã cu
Hristos, pentru ca, mai apoi, sã ºi
înviem împreunã cu El. Aceastã
coborâre ºi ridicare din groapa
morþii se face în chip simbolic, prin

trecerea pe sub masa aflatã în
mijlocul bisericii, pe care stã întins
trupul mort al lui Iisus Hristos,
întipãrit pe Sfântul Epitaf.

Acesta este un obiect de cult
confecþionat din pânzã de in,
mãtase sau catifea, pe care se aflã
imprimatã sau pictatã icoana
punerii în mormânt a Domnului
Iisus Hristos.

De la sãrbãtoarea Învierii
Domnului pânã la sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului, creºtinii se
salutã cu „Hristos a Înviat!” ºi cu
„Adevãrat a Înviat!”.

Trecerea pe sub masã, 
în Vinerea Mare  - un gest creºtinesc


