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L A MUL ÞI ANI

BANI EUROPENI 5.000.000 DE EURO

doamnelor ºi domniºoarelor
din Vãlenii de Munte!

“Omul sfinþeºte locul!”
Primar Florin Constantin
Fie ca aceastã primãvarã ºi ziua de 8 Martie,
care vã este dedicatã, sã vã aducã sãnãtate,
fericire, bucurii ºi mult succes în viaþa de zi cu zi.

O primãvarã frumoasã!

Eforturile depuse de primarul oraºului
Vãlenii de Munte, pentru creºterea calitãþii vieþii
locuitorilor oraºului, s-au concretizat prin
obþinerea a 5.000.000 de euro, din fondurile
europene, pentru realizarea a 2 complexe de
locuinþe sociale, cu un numãr total de 56 de
apartamente, în zonele Eaubonne ºi Ghiduleºti.

Florin CONSTANTIN,
primarul oraºului

”

Având în vedere situaþia
economicã actualã, precum
ºi necesitatea asigurãrii
unui fond de locuinþe
destinat persoanelor

P

 2 complex
e de locuinþe
sociale
 o salã mu
ltifuncþionalã
2 spaþii de
joacã pentru
copii
2 zone de
fitness

vulnerabile, se impunea
îmbunãtãþirea structurii de
acest tip. Procedurile pentru
realizarea acestui proiect
sunt deja în derulare.

”

ºi sportiv, 2 spaþii de
joacã pentru copii ºi 2 zone
de fitness pentru adulþi,
dotate inclusiv cu aparate de
fitness pentru persoanele
cu dizabilitãþi.

De asemenea, se va realiza o salã multifuncþionalã
pentru activitãþi cu caracter
social, educaþional, recreativ

MULÞUMIRI!

rimãria Vãlenii de Munte mulþumeºte
domnului PETRE CEZAR GABRIEL, pastor al
Bisericii Creºtine Baptiste “Sfânta Treime”,
din oraºul Vãlenii de Munte, PENTRU ACORDAREA DE
CADOURI, în luna ianuarie 2021, unui numãr de 180 de
copii cu vârsta de pânã la 15 ani, proveniþi din familii
defavorizate ºi 15 persoane vârstnice cu venituri reduse.

Spitalul orãºenesc Vãlenii de Munte îºi ridicã standardele
Proiectul de modernizare ºi extindere a Secþiei de Pediatrie a Spitalului
Orãºenesc Vãlenii de Munte a fost finalizat cu succes, rezultând poate cea mai
modernã secþie de pediatrie din judeþ.

Realizatã printr-un parteneriat al
Primãriei cu Ministerul Dezvoltãrii,
“Pediatria” oferã condiþiile de desfãºurare
a unui act medical de calitate pentru copiii din oraº ºi din împrejurimi, precum ºi
cele mai bune condiþii de muncã pentru
personalul medical.
“Secþia de Pediatrie se aflã în funcþiune. S-a efectuat recepþia lucrãrilor, autorizaþiile necesare funcþionãrii au fost obþinute din data de 10 februarie, iar noi, personalul spitalului, suntem pregãtiþi pentru
primirea bolnavilor”, a declarat Marian
Nicolae, managerul Spitalului
Orãºenesc Vãlenii de Munte.

Un alt proiect de mare importanþã se
aflã în derulare, aproape de a fi complet
implementat ºi acesta se adreseazã tuturor pacienþilor.
Investiþia prevede îmbunãtãþirea condiþiilor pe care le oferã Ambulatoriul de Specialitate ºi dotarea cu aparaturã medicalã
de ultimã generaþie, printre care computer
tomograf, mai multe ecografe, mamograf
digital 2D-3D, sistem de colonoscopie,
laser transcutanat vascular, electrocauter
pentru chirurgie vascularã, ecograf neurologie, cardiotocograf etc., majoritatea
dintre echipamente ajunse deja la spital,
unele puse în funcþiune, altele în
Continuarea în PAGINA 3
curs de a fi puse în funcþiune.
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Reducere 10% pentru plata taxelor
ºi impozitelor locale pânã la 31 martie
Toþi contribuabilii care
plãtesc taxe ºi impozite locale
în oraºul Vãlenii de Munte
beneficiazã de facilitatea
reducerii cu 10%, în cazul
achitãrii integrale pânã la 31
martie, a cuantumului impozitului pe clãdiri, terenuri ºi pe
mijloacele de transport, venituri din concesiuni, închirieri, amenzi, etc.
Vã reamintim, taxele ºi
impozitele locale pentru anul
2021 au fost menþinute la
nivelul anului trecut, aplicându-se doar indexarea cu

rata inflaþiei, mãsurã stabilitã
prin lege la nivel naþional.
Propunerea primarului
Florin Constantin, la stabilirea
taxelor ºi impozitelor locale
pentru anul 2021, a urmãrit
"o impozitare echitabilã ºi o
relaxare fiscalã a contribua-

bililor, pentru stimularea
mediului de afaceri ºi
creºsterea calitãþii vieþii în
oraºul Vãlenii de Munte,
care sã satisfacã într-o proporþie mai mare nevoile
actuale ale cetãþenilor
oraºului Vãlenii de Munte".

Taxele ºi
impozitele locale se
pot plãti ºi online,
prin intermediul
aplicaþiei ghiseul.ro
sau cu cardul direct
la casierie.

A început vaccinarea cadrelor didactice!
În perioada 24 februarie –
10 martie, personalul care îºi
desfãºoarã activitatea în sistemul de învãþãmânt se poate
vaccina cu serurile AstraZeneca (pentru persoanele
de pânã în 55 de ani) ºi Pfizer

(recomandat ºi persoanelor
cu vârste de peste 56 de ani).
Programarea pentru vaccinare se va realiza prin intermediul unitãþilor de învãþãmânt. Solicitãrile personalului vor fi centralizate de cãtre

inspectoratele ºcolare judeþene, care vor transmite mai
departe, cãtre Direcþia de
Sãnãtate Publicã (DSP), listele nominale cu persoanele
eligibile din cele douã categorii de vârstã menþionate
mai sus.
La nivelul Comitetului
Naþional de Coordonare a
Activitãþii privind Vaccinarea
împotriva Covid-19 (CNCAV),
a fost elaboratã Instrucþiunea
privind vaccinarea personalului din învãþãmânt ºi creºe
ºi a fost transmisã fiecarui
judeþ în parte, DSP-urilor ºi
Ministerului Educaþiei.

Nu trimiteþi copiii
la ºcoalã dacã au
simptome Covid-19!
Pentru ca ºcolile sã
rãmânã deschise este
nevoie de un efort comun.
Este în puterea fiecãrui
pãrinte sã contribuie la
oprirea pandemiei ºi la
menþinerea în ºcoli a unui
mediu sigur pentru copii,
pãrinþi, profesori ºi întreaga comunitate.
Înainte sã aduci copilul
la ºcoalã, fii atent la cum
se simte.
Cele mai frecvente
simptome pentru COVID-19
sunt: febra, tusea uscatã,
pierderea gustului ºi mirosului, durerile musculare,
nasul înfundat, durerile de
cap sau de gât ºi diareea.
Ce ar trebui sã fac în
cazul în care copilul meu
are simptome de
COVID-19?
Dacã observi chiar ºi o
parte din aceste simptome la
copilul tãu, îþi recomandãm
sã îl þii acasã ºi sã iei legãtura
cu medicul de familie cât mai

repede. Amintiþi-vã ºi cã
încã este sezonul gripei, iar
simptomele COVID-19, cum
ar fi tusea sau febra, pot fi
similare cu ale gripei sau
rãcelilor obiºnuite, care sunt
mult mai frecvente.
Continuaþi sã urmaþi
bunele practici de igienã a
mâinilor ºi a cãilor respiratorii, precum spãlarea periodicã a mâinilor.
La fel ca în cazul altor
infecþii respiratorii precum
gripa, contactaþi medicul din
timp dacã dumneavoastrã
sau copilul dumneavoastrã
aveþi simptome.

LA MULÞI ANI cu sãnãtate!
O viaþã frumoasã ºi bucurii trãite ºi de acum înainte alãturi de cei dragi!
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

MARIA
GEORGESCU

ani, respectiv 100 de ani, fiecare
vãlenar care atinge acest prag de frumoasã longevitate.
Un exemplu de respect ºi de
apreciere din partea edilului oraºului
pentru seniorii din urbe, pentru cei care,

ZENOVIA
MANOLACHE

prin munca lor, au contribuit la ceea ce
suntem ºi avem noi acum.
În luna aceasta le transmitem cele
mai bune gânduri ºi urãri de bine
doamnei MARIA GEORGESCU,
nãscutã pe 27 ianuarie 1931,

NICULINA
DUMITRU

doamnei ZENOVIA MANOLACHE,
nãscutã pe 19 februarie1931, doamnei NICULINA DUMITRU, nãscutã pe
22 februarie1931 ºi domnului
VASILE PURCÃREA, nãscut pe
25 ianuarie 1931.

VASILE
PURCÃREA
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Spitalul orãºenesc Vãlenii de Munte
îºi ridicã standardele
 Noua Secþie de Pediatrie, datã în funcþiune
 Spitalul primeºte aparaturã medicalã
de înaltã performanþã
Primar Florin CONSTANTIN:

“

Proiectele Primãriei vizeazã
realizarea de investiþii importante,
dar ºi oferirea de condiþii de lucru
ºi locative personalului medical, astfel încât medici buni ºi personal
medical de calitate sã fie atraºi sã
lucreze în oraºul nostru. Acest lucru
a fost posibil prin obþinerea de
sume importante pentru finanþare ºi
prin eforturile ºi preocuparea tuturor celor implicaþi sã ridice calitatea
actului medical.

Dotarea Spitalului
cu aparaturã medicalã
de înaltã performanþã
Proiectul „Dotarea ambulatoriului
de specialitate din Vãlenii de Munte
în vederea creºterii accesibilitãþii
serviciilor de sãnãtate pentru populaþie”, pentru care administraþia
oraºului Vãlenii de Munte a obþinut
finanþare, urmãreºte, pe de o parte,
creºterea calitãþii actului medical ºi a
numãrului de beneficiari de servicii
medicale, diagnostice, terapeutice, de
consiliere, prevenþie ºi recuperare. Pe
de altã parte, se doreºte diminuarea
timpului de aºteptare pentru efectuarea investigaþiilor, precum ºi a

”

numãrului de internãri. Pentru consolidarea infrastructurii Ambulatoriului,
investiþiile se ridicã la o valoare totalã
de aproape 8,2 milioane de lei. Din
aceastã sumã, peste 5,7 milioane de lei
reprezintã alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, contribuþia din bugetul de stat este de
aproape 2,3 milioane de lei, în timp ce
beneficiarul (Primãria) asigurã o cofinanþare de aproximativ 164 de mii de
lei.

Primarul Florin Constantin a iniþiat, cu circa 10 ani în urmã,
procesul de modernizare a sistemului de sãnãtate din oraº,
Spitalul Vãlenii de Munte aflându-se în centrul desfãºurãrii
unor investiþii extrem de importante.
Localã 2017- 2020, la care oraºul Vãlenii
de Munte are o cofinanþare pentru
cheltuieli neeligibile prin PNDL. Estimarea iniþialã a costurilor totale s-a
cifrat la peste 1,2 milioane lei.
Indicatorii tehnici
ai noului obiectiv:
 suprafaþa construitã extindere
= 120,96 m.p.;
 suprafaþa desfãºuratã extindere
= 322,00 m.p.;
Parter: salã de aºteptare, 2 cabinete
consultaþii, 1 cabinet explorãri medicale ºi tratamente, scarã de acces la

etaj ºi depozit de rufe murdare,
grupuri sanitare separate pe sexe,
camerã centralã termicã.
Etaj: 4 saloane a 3 paturi, fiecare cu
grup sanitar, loc de joacã pentru
pacienþi (copii), vestiar, depozit rufe
curate.

Extinderea ºi modernizarea
Secþiei de Pediatrie a Spitalului
orãºenesc Vãlenii de Munte
Investiþia a fost finanþatã prin
Programul Naþional de Dezvoltare

Ambulatoriul din Vãlenii de Munte este dotat cu aparaturã de ultimã generaþie
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DSVSA Prahova: Mãsuri pentru a preveni
apariþia unor focare de gripã aviarã

Continuã lucrãrile pentru introducerea canalizãrii
pe strada Cismari
Continuã lucrãrile pentru
introducerea sistemului de
canalizare, derulate prin Hidro
Prahova, într-un mare proiect
care cuprinde majoritatea
oraºelor din judeþul Prahova.
În Vãlenii de Munte, se
lucreazã, în prezent, pe
strada Cismari, pe
porþiunea de la ieºirea
spre Teiºani.
Vã prezentãm
câteva imagini de
la aceste lucrãri.

Când începe Postul
Paºtelui anul acesta?
Postul Paºtelui are loc înaintea
Învierii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos ºi este cel mai lung ºi mai
aspru dintre toate cele patru posturi
importante. Postul dureazã patruzeci
de zile, la care se adaugã sãptãmâna
Patimilor.
Duminicã, 7 martie 2021, este
lãsata secului de carne (Duminica
Înfricoºãtoarei Judecãþi). Timp de
încã o sãptãmânã, creºtinii mai au
voie sã consume brânzã.
Duminicã, 14 martie 2021, este
lãsata secului de brânzã (Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai).
Postul Sfintelor Paºti în acest an
va fi în perioada 15 martie - 01 mai.
Zilele în care se dã dezlegare la
peºte sunt 25 martie (Buna Vestire)
ºi duminicã, 25 aprilie (Intrarea
Domnului în Ierusalim – Floriile). În
anul 2021, Paºtele ortodox picã pe
2 mai, în timp ce Paºtele catolic
picã pe 4 aprilie.
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Apariþia unui focar de
gripã aviarã în zona Moara
Domneascã (jud. Ilfov, la un
numãr de 44 de pãsãri gâºte ºi raþe) a alertat autoritãþile din cadrul Direcþiei
Sanitare Veterinare Prahova
ºi au transmis mãsuri
despre modul în care se
manifestã boala, dar ºi
sfaturi pentru crescãtorii
de pãsãri:
1. prevenirea contactului
pãsãrilor domestice cu pãsãrile sãlbatice, în special
cele de apã
2. prevenirea accesului
la luciul de apã sau alte
amenajãri hidrologice a
pãsãrilor domestice
3. hrãnirea ºi adãparea
pãsãrilor domestice se vor
realiza într-o zonã la care
nu pot avea acces pãsãrile
sãlbatice
4. se va limita numãrul
de persoane din cadrul
gospodãriei care au acces
la adãpostul pãsãrilor
5. proprietarii de pãsãri

au obligaþia sã permitã
medicului veterinar oficial
accesul în gospodãrie, cu
scopul de a verifica starea
de sãnãtate a pãsãrilor ºi sã
îl sprijine în efectuarea
operaþiunilor sanitare.
6. în situaþia în care sunt
depistate pãsãri cu semne
clinice de boalã sau pãsãri
moarte, se va anunþa de urgenþã medicul veterinar
concesionar, ºi pânã la sosirea acestuia proprietarul
este obligat sã izoleze pãsãrile bolnave, sã pãstreze
cadavrele, carnea, organele
sau alte produse rezultate
de la pãsãrile tãiate de
necesitate, fiind interzisã
înstrãinarea sau comercializarea acestora.
Orice modificare apãrutã în starea de sãnãtate a
pãsãrilor se va anunþa de
urgenþã la Primãria oraºului
Vãlenii de Munte ºi la
DSVSA Prahova, la numãrul
de telefon 0244.571751.
Director executiv,
Dr. Mihai Terecoasã

Cursurile la grãdiniþele, ºcolile ºi liceele
din Vãlenii de Munte, reluate în scenariul verde
ªcolile ºi grãdiniþele din oraºul
Vãlenii de Munte au reluat procesul
de învãþãmânt, în semestrul II, din
data de 8 februarie, în scenariul
verde, toþi ºcolarii ºi preºcolarii
revenind fizic la clase.

dimineaþã, doar Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo Constantinescu”
desfãºurând orele în douã schimburi,
însã respectându-se toate normele de
siguranþã.

Administraþia publicã localã, împreunã cu conducerea unitãþilor de învãþãmânt, a luat mãsurile pentru a fi respectate toate normele de siguranþã
împotriva virusului Covid-19, odatã cu
revenirea copiilor în ºcoli ºi grãdiniþe.
Programul este organizat astfel încât
clasele sã intre decalat la ore, iar
pauzele sã se ia la momente diferite,
astfel încât sã se realizeze distanþarea
socialã a copiilor.
Toate unitãþile de învãþãmânt
desfãºoarã cursurile în schimbul de
 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA
GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0800877778;
 Pentru apã ºi
021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ
canalizare - Hidro Prahova:
SUD PLOIEªTI;
0728.880.605; 0244.281.200 (08.00  Centrul Cultural: 0244.280.345
16.00) - TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724.299.614 - (16.00 - Administraþia Financiarã
Vãlenii de Munte - 0244.283.006
08.00)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –  A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte PISÃU ION;
0244 280.339

Telefoane
utile:

Pentru pregãtirea unitãþilor de
învãþãmânt, conducerile acestora au
în vedere urmãtoarele aspecte:
 organizarea ºi întreþinerea spaþiilor
astfel încât sã se asigure distanþarea de
1 metru. În situaþia în care acest lucru
nu se poate realiza, se va asigura distanþarea maxim posibilã, inclusiv prin
amplasarea optimã a mobilierului ºcolar;
 stabilirea circuitelor funcþionale;
 organizarea spaþiilor de recreere;
 evaluarea necesarului de resurse
umane;
 asigurarea materialelor de curãþenie, igienã ºi dezinfecþie;
 asigurarea permanentã a unui stoc
de rezervã de materiale de protecþie pentru elevi ºi personalul din ºcoalã.
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

