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A fost dat în folosinþã podul de pe strada Petru Rareº

U niversitatea Popularã de Varã

“Nicolae Iorga”, ediþia nr. 68, din

anul 2021, a constituit o reuºitã deplinã

atât prin prisma organizãrii ireproºabile,

în condiþii speciale, a valorii invitaþilor ºi

a înaltei þinute a conferinþelor, prele-

gerilor, meselor rotunde ºi dezbaterilor

susþinute de aceºtia, a vizitelor ºi celor-

lalte evenimente organizate în cadrul

Universitãþii, a interesului stârnit în rân-

dul publicului.
Valoarea sporitã a Universitãþii

Populare de Varã “Nicolae Iorga” a fost
datoratã ºi evenimentelor de anvergurã
care au însoþit-o: Târgul Tradiþional de

Sfânta “Maria Mare” ºi “Festivalul

Copiilor”, în premierã anul acesta. 

Florin CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte:

<<Am dorit sã fie o ediþie a
Universitãþii Populare de Varã
“Nicolae Iorga”, de înaltã þinutã ºi cu

mesaje profunde în direcþia românis-
mului, dar ºi sã avem evenimente
care sã le umple de bucurie sufletele
oamenilor, sã ofere un prilej de des-
tindere ºi distracþie tuturor>>.

Vãlenii de Munte - culturã,
românism ºi distracþie

Centrul de vaccinare

antiCovid din Vãlenii de Munte,

situat în incinta Centrului

Cultural “Nicolae Iorga”, stã la

dispoziþia localnicilor care

doresc sã se imunizeze,

funcþionând dupã un program

zilnic între orele 14.00 - 20.00. 

În contextul în care România se
îndreaptã spre valul 4 al pan-
demiei, vaccinarea se profileazã ca
fiind cea mai puternicã mãsurã 
de limitare a rãspândirii ºi a
apariþiei formelor grave de
infectare cu varianta Delta a
noului coronavirus.

Centrul de vaccinare

antiCovid, deschis 

zilnic, între orele 

14.00 - 20.00 

Premii pentru 

8 gospodãrii frumoase 

ºi îngrijite

PRO MEMORIA
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A fost dat în folosinþã podul de pe

strada Petru Rareº, cu acces spre
strada Doctor Davila.

Obiectivul asigurã fluenþa
traficului în zonã ºi oferã un
acces rapid ºi facil al locuito-
rilor spre zona centralã a
oraºului, evitând tranzitarea
DN1A. Construcþia obiectivu-
lui a fost realizatã într-un ter-
men de puþin peste un an de zile,
la standarde de calitate.

Noul cimitir, conturat

ºi împrejmuit
PAGINA 2

Modificarea 
valorii 
amenzilor  
pentru 
contravenþii
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Universitatea Popularã de Varã ”Nicolae Iorga” ºi 

Târgul de Sfânta ”Maria Mare” - evenimentele majore ale oraºului
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Având în vedere 
prevederile legale cuprinse
în anexa la H.C.L. nr 101/
30.07.2021, Primãria
Oraºului Vãlenii de Munte
vã informeazã asupra 
modificãrii cu amendã 
între 1.000 - 2.500 lei a 
urmãtoarelor contravenþii:

1. DEPOZITAREA sau ABAN-

DONAREA deºeurilor menajere

ºi stradale, a molozului ºi a

ambalajelor pe spaþiile verzi,

cãile de comunicaþii, în locurile

publice (inclusiv în piaþã) sau în

alte locuri decât cele special ame-

najate, precum ºi scoaterea în

faþa proprietãþii a deºeurilor de

orice tip, în vederea preluãrii de

cãtre firma de specialitate, în

altã zi, decât cea stabilitã de

ridicare a acestora.

2. DEPOZITAREA materialelor 
de construcþii pe drumurile 
publice, sau trotuare precum 
ºi în alte locuri publice fãrã
aprobarea primãriei.

3. ABANDONAREA sau DEPO-
ZITAREA deºeurilor menajere ºi
stradale, a molozului ºi a amba-
lajelor pe malurile cursurilor de
apã, amendã cuprinsã între
1.500 - 2.500 lei.

4. Utilizarea coºurilor de
gunoi stradale în alte scopuri
decât depozitarea de cãtre
pietoni a deºeurilor de dimensi-
uni mici, amendã cuprinsã între
500-1.000 lei.

5. DEPOZITAREA deºeurilor

pe platformele autorizate în

afara recipienþilor ºi nemen-

þinerea curãþeniei pe platforme

sau în jurul recipienþilor.

6. OPRIREA/STAÞIONAREA/
PARCAREA autovehiculelor pe
SPAÞII VERZI.

7. OPRIREA/STAÞIONAREA/
PARCAREA autovehiculelor pe
TROTUARE.

8. ARDEREA resturilor vege-
tale, menajere sau de altã naturã
în punctele gospodãreºti, fãrã
supraveghere sau cu producerea
de disconfort vecinãtãþilor.

9. ARUNCAREA în cãminele
de vane ºi de canalizare a
reziduurilor menajere ºi a altor
deºeuri.

10. DEVERSAREA de ape
menajere ºi industriale de orice
fel pe domeniul public. 

Primãria 

Vãlenii de Munte 

sãrbãtoreºte fiecare 

senior la împlinirea

vârstei de 90 ºi 

100 de ani

La Mulþi Ani cu sãnãtate!
O viaþã frumoasã ºi bucurii
trãite ºi de acum înainte
alãturi de cei dragi! 

În luna aceasta 
transmitem cele mai bune
gânduri ºi urãri de bine
doamnei LEANA
TÃNÃSESCU,
nãscutã pe 23 august 1931
care a trãit clipe de bucurie 

la împlinirea vârstei de 90 

de ani, în momentul în care i-au

trecut pragul casei reprezen-

tanþii administraþiei publice

locale care i-au demonstrat, ast-

fel, cã nu a fost uitatã ºi cã, din

contrã, este apreciatã aºa cum

se cuvine. 

Pentru mai multe detalii privind întreaga Hotãrâre de Consiliu
Local nr. 101/30.07.2021, privind stabilirea ºi sancþionarea unor 
contravenþii, vã rugãm sã consultaþi site-ul Primãriei la adresa:

https://www.valeniidemunte.com.ro 
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PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI  
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O rice comunitate are
nevoie de vârstnici, de

seniori, iar respectul acordat
acestora, prin puterea exem-
plului dat de autoritãþi, le aratã
tinerilor valoarea inestimabilã
a înþelepciunii, seriozitãþii ºi
bunãtãþii generaþiilor înaintate
în vârstã. 

Î ncepe amenajarea noului 
cimitir pe strada Petru Rareº,

prin aducerea reþelelor tehnico-
edilitare ºi realizarea împrejmuirii,
o investiþie de mare necesitate pen-
tru localitate 

(foto - locaþia noului cimitir).

Realizarea unui nou cimitir este un
obiectiv vital pentru localitate, în
condiþiile în care cimitirul oraºului a
ajuns, de mulþi ani, aproape de capaci-
tatea maximã ºi cu eforturi situaþia
poate fi þinutã sub control.

În aceste condiþii, administraþia

localã a identificat soluþia de amena-
jare a noului cimitir, pe strada Petru
Rareº. A fost deja executatã împrej-
muirea perimetrului, urmând adu-
cerea la locaþie a reþelelor tehnico-edi-
litare ºi realizarea tuturor lucrãrilor
necesare unui astfel de obiectiv.

Se distribuie gratuit

Noul cimitir, conturat ºi împrejmuit
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Universitatea Popularã de Varã
“Nicolae Iorga”, ediþia nr. 68, din
anul 2021, a constituit o reuºitã
deplinã atât prin prisma organizãrii
ireproºabile, în condiþii speciale, a
valorii invitaþilor ºi a înaltei þinute a
conferinþelor, prelegerilor, meselor
rotunde ºi dezbaterilor susþinute de
aceºtia, a vizitelor ºi a celorlalte
evenimente organizate în cadrul
Universitãþii, a interesului stârnit în
rândul publicului.

Ziua de deschidere a cursurilor
Universitãþii, duminicã 15 august, a
adus multã bucurie ºi emoþie, în rândul
comunitãþii locale ºi a invitaþilor. În
acordurile Fanfarei “Prahova” a Consi-
liului Judeþean, au avut loc momentele
festive: intonarea Imnului de Stat,

depunerile de coroane la monumentul
savantului Nicolae Iorga, alocuþiunile
de deschidere susþinute de organiza-
tori, oficialitãþi ºi reputate personalitãþi
ale vieþii ºtiinþifice din spaþiul româ-
nesc: primarul oraºului, Florin
Constantin, vicepreºedintele CJ Pra-

hova, Cristian Apostol, Adrian Dupu,
secretar de stat al Departamentului
pentru Relaþia cu Republica Mol-
dova, acad. Valeriu Matei, doctor în
istorie Georgeta Filitti ºi tradiþionala
gazdã ºi moderator, prof. Constantin
Stere.

Nu în ultimul rând, s-a remarcat 
participarea delegaþiei din Republica
Moldova, condusã de Sergiu
ANDRONACHI, primarul oraºului
Cimiºlia, înfrãþit cu Vãlenii de Munte.

Cursurile, þinute pe perioada celor ºase
zile au adus în faþa auditoriului persona-
litãþi marcante ºi au oferit subiecte de dis-
cuþii ºi dezbatere interesante, incitante,
emoþionante, legate de personalitatea lui
Nicolae Iorga, dar ºi de alte personalitãþi ºi
evenimente deosebite din istoria neamu-
lui românesc. Apreciate de cursanþi au
fost ºi momentele oferite de gazde, zilnic,
vizite la muzee, concerte ºi recitaluri.

A fost o ediþie a Universitãþii
“Nicolae Iorga” reuºitã, fãrã îndoialã,
care a fãcut cinste oraºului Vãlenii de
Munte ºi tuturor celor care au partici-
pat la cursuri.

Mai multe... Zile ale Copilului
la Vãlenii de Munte

Valoarea sporitã a Universitãþii
Populare de Varã “Nicolae Iorga”
a fost ridicatã ºi de evenimentele
de anvergurã care au însoþit-o:
Târgul Tradiþional de Sfânta
“Maria Mare” ºi “Festivalul
Copiilor”. 

Aceste festivaluri s-au bucurat
de o prezenþã popularã sporitã ºi
de toatã aprecierea vãlenarilor,

dar ºi a participanþilor care au
venit alãturi de noi, de pe alte
meleaguri. Târgul de Sfântã Maria
Mare a fost pe placul vãlenarilor,
care apreciazã petrecerile popu-
lare, apreciazã tradiþiile ºi muzica
de spectacol. Cum se spune, ºtiu
sã se distreze.

În perioada 13-15 august, au
evoluat, pe scena amplasatã în

Piaþa oraºului, ansambluri fol-
clorice ºi soliºti, în special grupuri
de copii ºi tineri, din multe loca-
litãþi din judeþ, dar ºi o Coralã -
Nihil Sine Deo - venitã din judeþul
Tulcea, care cu toþii au bucurat
asistenþa prin evoluþiile lor ºi 
meritã mulþumiri pentru tot efor-
tul depus.

Seara, au avut loc concertele
artiºtilor consacraþi, printre care
Nicu Paleru, Emilia Ghinescu,
Maria Constantin, Raluca Dia-
conu, Traian Frâncu ºi alþii. De
departe, premiul de popularitate
ºi audienþa cea mai mare ºi mai
entuziastã le-a avut Theo Rose, o
interpretã care a strâns public cât,
spun cei prezenþi, nu a avut nici-
un alt interpret, de-a lungul
vremii, la concertele de la Vãlenii
de Munte.

Nu în ultimul rând, Parada
portului popular care s-a desfã-
ºurat, duminicã 15 august, pe Bu-
levardul “Nicolae Iorga”, a fost un
moment de frumuseþe ºi bucurie,
la care au participat, într-o horã
generalã jucatã atât în faþa
Centrului Cultural, cât ºi pe pla-
toul Pieþei, de dansatori, invitaþi,
oficialitãþi împreunã.

În cadrul eveni-
mentelor de la jumã-
tatea lunii august,
Primãria Vãlenii de
Munte a organizat ºi
Festivalul Copiilor, pen-
tru ca ºi cei mici,
preºcolarii ºi ºcolarii
aflaþi în vacanþã, sã
poatã avea porþia lor de
bucurie ºi distracþie.

Festivalul a avut loc în
perioada 12-15 august,
între orele 10:00-18:00, ºi 
s-a desfãºurat în parcarea

din faþa Muzeului “Nico-
lae Iorga”, unde au fost
amplasate o multitudine
de jocuri gonflabile ºi au
fost organizate concursuri
ºi jocuri interactive, fiind
pregãtite ºi alte surprize
pentru copii. 

Primãria a oferit intrare
gratuitã tuturor copiilor
între 3 ºi 11 ani. 

Se poate spune cã
evenimentul a constituit
nu una, ci mai multe... zile
ale copilului, la Vãlenii de
Munte.

Universitatea Popularã de Varã “Nicolae Iorga”- 

cinste participanþilor ºi oraºului Vãlenii de Munte 

Vãlenarii 
au ºtiut 
sã se distreze la Târgul 
de Sfânta “Maria Mare”
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 FAMILIA CRÃCIUNEAC, de pe Aleea Gladiolei,
FAMILIA DANIEL - str. Berceni,
FAMILIA ZÃHÃRÃCHESCU - str. George Enescu, 
FAMILIA STÃNESCU - str. Avram Iancu, 
FAMILIA MARIN - str. B. ªt. Delavrancea, 
ION IONIÞÃ - str. Valea Gardului,
ALEXANDRU MOINEA ºi ELENA DUÞU, 

- str. Andrei Mureºanu, 
MARIA-MAGDALENA VOICULESCU ºi

ELENA GHIOCA - str. Cismari.

V ineri, 20 august, tradiþional înainte de
închiderea cursurilor Universitãþii Populare

de Varã, au fost decernate diplomele pentru 
"CEA MAI ÎNGRIJITÃ ªI FRUMOASÃ GOSPODÃRIE"
din oraº, concurs înfiinþat de însuºi Nicolae Iorga.

Fiecare dintre câºtigãtori a primit o diplomã, un buchet de flori ºi 
contravaloarea impozitului pe anul în curs.

Premii pentru 8 gospodãrii 
frumoase ºi îngrijite

Anul acesta, au fost premiaþi de 
primarul Florin Constantin: 

Str. B. ªt. Delavrancea Str. George Enescu

Valentin Emil MUªAT

Oraºul Vãlenii de Munte este, dacã
privim în timp, un neistovit izvor de cul-
turã. Oameni ºi cãrþi îi dau identitate.

În absenþa unei librãrii, poate justifi-
catã sub aspect lucrativ, în lipsa unor
preocupãri care sã reconstituie istoria
completã a valorilor culturale, urbea îºi
trãieºte destinul cultural împinsã în timp
de valurile tradiþiei. Inerþia aceasta
exclude, de cele mai multe ori ºi în mod
nedrept, personalitãþi ºi opere fãcând
ca, în mod inacceptabil, imaginea cul-
turii vii sã fie substituitã de o culturã de
import, evenimenþialã ºi de cele mai
multe ori formalã. 

Tânãra generaþie se  formeazã acum
în spiritul unei culturi a globalizãrii.
Obiectivele majore ale ºcolii nu se
armonizeazã cu istoria recentã a
locurilor. 

Ce ar trebui ºtiut despre Vãlenii de
Munte ºi personalitãþile sale cultu-
rale, dincolo de emblematica efigie
þuicã - Irina Loghin - Nicolae Iorga?  

La Vãlenii de Munte au trãit 
ºi au creat literaturã scriitorii: 

Miron Radu Paraschivescu, 
Valeriu Sârbu, Mircea Palaghiu,
Lena Paraschivescu, Ioan Dan
Nicolescu, Sergiu Dimitriu. Apoi

Tudor Brãtescu, Sorin Oprea,
Petruþa Andrei (Stan), 
Teodor Chiroiu, George Daragiu,
George Cucu, Alexandru
Pãtrulescu, Sisica Popa. 

În domeniul criticii ºi istoriei 
literare trebuie amintiþi, 
prin lucrãrile lor academice:

Aurelia ºi Valeriu Rusu, Ana Enescu,
Camelia Neagu, Ioana Cristina
Puºcarciuc - Muºat, ªtefan Badea.

La Vãlenii de Munte au scris 
istoricii: 
Petre Þurlea, Alex Mihai
Stoenescu,  Ion Bocioacã. 

Trebuie menþionaþi artiºti plastici
importanþi: 
Ion Dacian, Ioan Popa, 
Nicolae Tomescu, Dana Moraru, 
Elena Taflan, Petru Botezatu,  
Constantin Filimon, Lucian Maºek. 
Amintim jurnaliºtii:
Petre Mihai Bacãcanu ºi 
Lucian Avramescu, deopotrivã 
poet ºi romancier.
În acest semnal de culturã vie nu
am luat în discuþie oamenii de
ºtiinþã, numeroºi ºi prestigioºi, 
precum Mircea Maliþa, Viorel Pãiº,
Constantin Pârvu, Anghel Dafina,
personalitãþi care au scris un  capitol
aparte în cultura oraºului nostru.

Cu siguranþã cã dintre vãlenari se
va gãsi în curând un tânãr eminent
care sã configureze, dintr-o perspec-
tivã modernã, istoria culturalã a
oraºului nostru, cu iubire ºi nepãr-
tinire, necesarã contracarãrii cul-
turii de import ºi ca o carte vie a
universitãþii tuturor anotimpurilor
din Vãlenii de Munte.

PRO MEMORIA

 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 - ROSAL

Prahova:  0244.933

 Poliþia Localã: 0752.132.454;

 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281

DISPECERAT DISTRIGAZ SUD

PLOIEªTI; 

 Centrul Cultural: 0244.280.345

Administraþia Financiarã

Vãlenii de Munte: 0244.283.006

 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte: 0244

280.339

Spitalul Orãºenesc -Vãlenii 

de Munte: 0244.282.525

Colegiul Naþional "NICOLAE

IORGA": 0244.280.905

 Liceul Tehnologic Agromontan

"Romeo Constantinescu":

0244.281.555

ªcoala Gimnazialã 

"Ing. Gheorghe Pãnculescu":

0244.280.965

Telefoane utile:

Structura anului ºcolar

2021 -2022

Structura viitorului an ºcolar

2021-2022 se va întinde pe durata

a 34 de sãptãmâni, conform docu-

mentului emis de Ministerul

Educaþiei.

Primul semestru, care va avea

14 sãptãmâni, va cuprinde intervalul

13 septembrie - 22 decembrie

2021, iar semestrul al doilea, care

începe în data de 10 ianuarie 2022,

va conþine 20 de sãptãmâni de 

cursuri ºi se va încheia pe 10 iunie

2022.

Programul “ªcoala Altfel” se va

derula în perioada 8-14 aprilie 2022,

timp în care se pot desfãºura fazele

naþionale ale olimpiadelor ºcolare.

Vacanþe:

25 - 31 octombrie 2021 - învãþã-

mântul preºcolar ºi primar;

23 decembrie 2021 - 9 ianuarie

2022 - vacanþa de iarnã;

15 aprilie 2022 - 1 mai 2022 -

vacanþa de primãvarã;

11 iunie 2022 - vacanþa de varã.

În ce scenariu se va învãþa,
însã, depinde de cum va evolua
pandemia ºi ce decizii vor lua
autoritãþile în preajma debutului
în noul an ºcolar. 


