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În funcþie de situaþia
epidemiologicã din
fiecare localitate,

Prioritate a primarului Florin Constantin ºi a administraþiei publice locale

Asigurarea serviciilor de
sãnãtate de bunã calitate
pentru cetãþenii oraºului

ªcolile ºi
grãdiniþele s-ar
putea redeschide
din 8 februarie
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Primar Florin Constantin:

“
Primãria Vãlenii de Munte a obþinut
1.000.000 de euro bani europeni
destinaþi accesului la sãnãtate al
cetãþenilor din grupurile vulnerabile

Una dintre prioritãþile principale
ale administraþiei publice locale a
oraºului ºi a mea, ca primar, este
asigurarea unor servicii de sãnãtate
de bunã calitate pentru cetãþenii
oraºului. Prin investiþiile fãcute de
noi în domeniu, mai ales în modernizarea Spitalului orãºenesc, pentru
dotarea acestuia cu aparaturã ºi
pentru asigurarea unui personal
medical competent în Vãlenii de

Campania de vaccinare împotriva virusului Covid 19

Vãlenii de Munte - una dintre cele patru
localitãþi din judeþ unde se
face vaccinarea antiCovid
În prezent vaccinarea se face la Spitalul
Orãºenesc, unde sunt asigurate toate condiþiile
impuse acestei operaþiuni.
Precizãm faptul cã vaccinarea este sigurã,
voluntarã ºi gratuitã!
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Din aceastã lunã, alocaþiile
pentru copii vor creºte cu 20%
Alocaþiile de stat
pentru copii se vor
majora cu 20 la sutã,
potrivit deciziei guvernului, de la 1 ianuarie
2021, dar cu plata în
luna februarie a.c.
Astfel, pentru copiii
cu vârste cuprinse
între 2 ºi 18 ani, cuantumul alocaþiei va
creºte la 214 lei, lunar

(faþã de 185 lei, pânã
acum), iar pentru copiii
cu vârste cuprinse
între 0 - 2 ani ºi cei
între 0 - 18 ani, încadraþi în grad de
handicap, cuantumul
va fi de 427 de lei,
lunar (faþã de 369 de lei,
în prezent).
Potrivit legislaþiei în
vigoare, alocaþia de stat
se acordã tuturor copi-

ilor pânã la împlinirea
vârstei majoratului,
cetãþeni români, fãrã discriminare, precum ºi
tinerilor care au împlinit
vârsta de 18 ani, care
urmeazã cursurile
învãþãmântului liceal sau
profesional organizat în
condiþiile legii, pânã la
finalizarea acestora.

Munte. Prin acest proiect am þinut
sã mã asigur cã serviciile medicale
ajung la toþi cetãþenii oraºului, adicã
ºi la persoanele din grupurile ºi
categoriile vulnerabile. O datã cu derularea acestui proiect, pe mãsurã ce
facem noi investiþii, alãturi de educaþie, sãnãtatea va rãmâne prioritate pentru mine ca primar ºi pentru
echipa din administraþia publicã
localã.

”
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Prelungirea
mãsurilor de
protecþie socialã
pentru angajaþi
ºi angajatori pânã
la 30 iunie PAGINA 3

Contribuabilii care plãtesc integral
impozitele ºi taxele locale, pânã la
31 martie, beneficiazã de scutirea cu 10%
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.

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.
La propunerea primarului oraºului,
Florin Constantin, Consiliul Local
Vãlenii de Munte a acordat facilitãþi
fiscale la plata impozitului pe clãdiri
nerezidenþiale folosite în activitatea
economicã, pe parcursul anului 2020, ai
cãror proprietari sau utilizatori, au fost
afectaþi de epidemia coronavirusului
SARS-Cov-2. Dupã caz, aceºtia din urmã
au beneficiat de reduceri cu 50% sau
chiar integral, la impozitul pe clãdiri,
pentru lunile în care oficial a fost
întreruptã activitatea din cauza
noului coronavirus.
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Pentru deplasãrile
interurbane, persoanele
cu dizabilitãþi
pot folosi, mai nou,
ºi maºina proprie

Cheltuielile cu carburantul se deconteazã
Începând din luna ianuarie a.c., persoanele cu dizabilitãþi ºi reprezentanþii lor
legali pot decide dacã, pentru transportul
interurban, folosesc tot bilete gratuite sau,
mai nou, maºina proprie, urmând sã deconteze cheltuielile cu carburantul.
Potrivit comunicatului Autoritãþii Naþionale
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitãþi,
Copii ºi Adopþii (ANDPDCA), de aceastã facilitate vor beneficia persoanele cu handicap,
reprezentanþii legali ai acestora sau pãrintele,
tutorele ori persoana care se ocupã de creºterea
ºi îngrijirea copilului cu handicap grav sau
accentuat, în baza unei mãsuri de protecþie specialã, stabilitã în condiþiile legii.
”Aceºtia pot alege însã doar una dintre
variantele menþionate: fie acordarea gratuitãþii la
transportul interurban, fie decontarea carburantului, în maximum 60 de zile de la depunerea
documentelor doveditoare. În cazul deplasãrii
cu autoturismul, însoþitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoanã care o însoþeºte ºi
asigurã conducerea autovehiculului”, se mai
aratã în comunicatul ANDPDCA.
În decursul unui an, în cazul persoanelor cu
handicap grav vor putea fi decontate cheltuieli
cu carburantul pentru un numãr de 24 de cãlãtorii, iar pentru persoanele cu handicap accentuat, doar 12 cãlãtorii.

Campania de vaccinare împotriva virusului Covid 19

Vãlenii de Munte - una dintre cele patru localitãþi din judeþ
unde se face vaccinarea antiCovid
Precizãm faptul cã vaccinarea
este sigurã, voluntarã ºi gratuitã!
Vãlenii de Munte este unul
dintre cele patru oraºe în care
funcþioneazã centre de vaccinare
antiCovid în judeþul Prahova.
În prezent vaccinarea se face
la Spitalul Orãºenesc, unde sunt
asigurate toate condiþiile impuse
acestei operaþiuni.
Primãria Vãlenii de Munte a amenajat ºi un centru special de vaccinare la Centrul Cultural "Nicolae
Iorga", cu fluxurile de circulaþie a
pacienþilor, cu distanþare, cu dotãrile
necesare, inclusiv personalul medical ce va deservi centrul respectiv.
În noul centru de vaccinare sunt
organizate mai multe puncte de imunizare, un punct de recepþie, un
punct de triaj medical ºi un punct de
supraveghere post vaccinare.
Decizia de deschidere a centrului
trebuie sã vinã de la Centrul Judeþean de Coordonare ºi Conducere a
Intervenþiei ºi poate fi luatã destul de
curând, moment în care activitatea
de vacinare antiCovid va fi mutatã
de la spital în noul centru din oraº.
În acestã perioadã, cetãþenii din
Vãlenii de Munte - persoane cu grad
ridicat de risc se pot programa pentru etapa a doua de vaccinare pe
platforma de înscriere creatã special, prin una din modalitãþile prevãzute de protocoluri.
În etapa a II-a, vor fi vaccinate
persoanele cu grad ridicat de
risc: vârstnicii din centrele rezidenþiale, adulþii de peste 65 de
ani, adulþii care suferã de boli
cronice ºi persoanele care
desfãºoarã activitãþi esenþiale.
 În categoria persoanelor
adulte din centrele rezidenþiale (în

Prahova sunt peste 1.700 de beneficiari ºi peste 1500 de angajaþi), vaccinarea se va realiza de cãtre
echipe mobile dedicate acestei
activitãþi.
 În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadreazã oricare persoanã, indiferent de vârstã, care suferã de
una dintre urmãtoarele afecþiuni:
diabet zaharat, obezitate, alte boli
metabolice, inclusiv congenitale,
afecþiuni cardiovasculare, afecþiuni
renale, afecþiuni oncologice, afecþiuni pulmonare, afecþiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecþiuni hepatice moderate/severe, afecþiuni autoimune, imunodepresii
severe (pacienþi transplantaþi, cu
consult medical prealabil, pacienþi
care urmeazã terapii biologice sau terapie de lungã duratã cu corticosteroizi, pacienþi infectaþi cu
HIV/SIDA).
Persoanele respective se pot
programa pentru vaccinare prin
medicii de familie pe lista cãrora
sunt înscriºi. În cazul în care nu
au acces la medicul de familie
propriu, se pot programa prin
urmãtoarele modalitãþi:
prin call center unic:
021.4144425;
prin intermediul oricãrui alt
medic de familie;
prin medicii specialiºti;
prin structurile de asistenþã
socialã de la nivelul fiecãrei unitãþi
administrativ - teritoriale (U.A.T).
Persoanele cu vârsta de peste 65
de ani se pot programa la vaccinarea
împotriva COVID utilizând oricare
dintre urmãtoarele modalitãþi:

L

a nivelul judeþului,
au fost stabilite/
organizate un numãr de 9
centre cu 15 fluxuri (puncte)
de vaccinare, organizate în
municipiile Ploieºti,
Câmpina ºi în oraºele Urlaþi
ºi Vãlenii de Munte.
Vor mai fi deschise ºi alte
centre de vaccinare în funcþie
de gradul de aprovizionare cu
dozele de vaccin necesare,
precum ºi de fluxul de persoane care doresc sã se
vaccineze.
individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);
 prin contul unui aparþinãtor,
prin intermediul platformei online
(de pe un cont se pot înscrie pânã la
10 persoane);
prin call center 021.41.44.425
prin intermediul medicilor de
familie;
 prin structurile de asistenþã
socialã de la nivelul fiecãrei unitãþi
administrativ-teritoriale (U.A.T).
 Persoanele care desfãºoarã
activitãþi esenþiale vor fi programate
în baza propunerilor fãcute de angajator.
Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacã
au sau nu asigurare de sãnãtate.
Toate informaþiile despre campania de imunizare împotriva
COVID-19 pot fi gãsite pe site-ul:
https://vaccinare-covid.gov.ro/

În funcþie de situaþia epidemiologicã din fiecare localitate,

ªcolile ºi grãdiniþele s-ar putea redeschide din 8 februarie
Conform
 În localitãþile care se
celei mai recente
încadreazã în SCENARIUL
statistici privind
VERDE (rata de incidenþã covid
rata de infectare în
este mai micã de 1,5 cazuri la
localitãþile judeþului
1.000 de locuitori), toþi
Prahova, în oraºul Vãlenii de
elevii merg la ºcoalã
Munte rata de infectare este de
în sistemul clasic,
1,24 cazuri Covid la mia de
faþã în faþã;
locuitori. Este o ratã de infectare
scãzutã, care plaseazã localitatea în
scenariul verde, ceea ce creeazã o situaþie
epidemiologicã favorabilã redeschiderii
gãdiniþelor, ºcolilor ºi liceelor din oraºul Vãlenii de
Munte, în semestrul II, din data de 8 februarie.

 În localitãþile care se
încadreazã în SCENARIUL
GALBEN (rata de incidenþã
covid variazã între 1,5 - 3 cazuri
la 1000 de locuitori), merg, în
continuare, la ºcoalã preºcolarii
(copiii din grãdiniþe), cei din
ciclul primar clasele 0 ºi I-IV, precum ºi elevii din clasele terminale (VIII - XII), iar ceilalþi învaþã
online;
 În localitãþile care se încadreazã în SCENARIUL ROªU,
atunci când rata de incidenþã
covid depãºeºte 3 cazuri la

1.000 de locuitori, continuã sã
meargã la ºcoalã, fizic, preºcolarii ºi cei din ciclul primar, iar
ceilalþi învaþã în sistemul online.
În situaþia în care, rata de incidenþã covid depãºeºte 6 cazuri la
1.000 de locuitori, atunci localitatea respectivã intrã în carantinã,
ºcolile se închid, iar toþi elevii
revin la sistemul de învãþãmânt
online.
Pe 2 februarie, va fi fãcutã
o reevaluare a situaþiei
pandemice, dupã care se va

lua decizia finalã. Dacã
evoluþia pandemiei la nivel
naþional va rãmâne precum a
fost în ultimele sãptãmâni, atunci
ºcolile vor funcþiona pe scenariile menþionate.
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Prioritate a primarului Florin Constantin ºi a administraþiei publice locale

Asigurarea serviciilor de sãnãtate de bunã
calitate pentru cetãþenii oraºului
Primãria Vãlenii de Munte
a accesat un proiect în
valoare de 1 milion de euro,
fonduri europene, pentru
“Îmbunãtãþirea accesului la
servicii de sãnãtate pentru
grupurile vulnerabile”.
Finanþarea este asiguratã prin
Mecansimul financiar Spaþiul Economic European 2014-2021, unde
contribuie Uniunea Europeanã ºi
Regatul Norvegiei, iar la acest moment Primãria Vãlenii de Munte se
aflã în procedura de selecþie a unui
partener privat, de tip ogranizaþie
non-guvernamentalã, tip non-profit.

Realizarea de investiþii în infrastructura de sãnãtate care contribuie
la reducerea inegalitãþilor în starea
de sãnãtate;
 Realizarea de servicii de formare, campanii de informare ºi sensibilizare a grupurilor þintã cu privire
la problemele de sãnãtate.

Detalii ale Proiectului “Îmbunãtãþirea accesului la servicii de
sãnãtate pentru grupurile vulnerabile”, din Vãlenii de Munte
ObiectivuI general al programului:

Principalele activitãþi ale
proiectului în care va fi implicat
partenerul:

Îmbunãtãþirea accesului la serviciile de sãnãtate acordate în
comunitate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi;
Obiective specifice ale programului:
Asigurarea accesului la asistenþã medicalã ºi reducerea inegalitãþilor sociale în sãnãtate;

1. Furnizarea de servicii de asistenþã socialã;
2. Furnizarea de servicii de formare, campanii de informare ºi sensibilizare (formare a grupurilor þintã
sau a personalului, organizarea de
evenimente ºi materiale pentru sensibilizarea grupurilor þintã cu privire
la problemele de sãnãtate pe care ºi
le propune a le rezolva proiectul).
Valoarea aproximativã a proiectului: 1.000.000 euro.

LA MULÞI ANI cu sãnãtate!

O viaþã frumoasã ºi bucurii trãite
ºi de acum înainte alãturi de cei dragi!
Le transmitem cele mai
bune urãri domnului
TOMA ALEXANDRU
nãscut pe 2 ianuarie 1931,
ºi domnului BARBU
GHEORGHE, nãscut pe
data de 5 ianuarie 1931

Toma
Alexandru

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 din partea edililor.

Barbu
Gheorghe

Guvernul a decis prelungirea mãsurilor
de protecþie socialã pentru angajaþi
ºi angajatori pânã la 30 iunie
 Asigurarea a 50% din salariul
angajatului (dar nu mai mult de 2.500
de lei), pentru încadrarea pe o
perioadã nedeterminatã ºi cu normã
întreagã, a persoanelor în vârstã de
peste 50 de ani ale cãror raporturi de
muncã au încetat în perioada stãrii de
urgenþã sau alertã, din motive neimputabile lor.
 Acordarea din partea statului a
35% din suma cuvenitã zilei de muncã
a lucrãtorilor zilieri, pentru o
perioadã de 3 luni, la încheierea convenþiei cu beneficiarul de lucrãri.
 Asigurarea a 41,5% din salariul
aferent zilelor lucrate pentru o perioadã de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5
la sutã din câºtigul salarial mediu
brut, în cazul angajaþilor sezonieri.
 Pânã la finalizarea anului ºcolar
2020-2021, în eventualitatea în care
cursurile se vor mai desfãºura online,
pãrinþii vor beneficia, în continuare,
de zile libere plãtite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din
câºtigul salarial mediu brut.

Pentru a rezista pandemiei,

Se menþin unele facilitãþi
fiscale, pânã la 31 martie
Contribuabilii care aveau datorii la
buget la 31 martie 2020 pot cere
anularea dobânzilor ºi a penalitãþilor
de întârziere aferente obligaþiilor fiscale principale pânã la 31 martie 2021,
termen
prelungit prin OUG nr.
26/2020. Pentru aceasta, contribuabilii
trebuie sã achite integral obligaþiile fiscale principale restante la 31 martie
2020 pânã la data depunerii cererii
pentru anulare, sã achite integral
obligaþiile fiscale principale ºi accesorii restante exceptate de la amnistia
fiscalã ºi sã depunã toate declaraþiile
fiscale obligatorii.
O altã facilitate fiscalã menþinutã
pânã la 31 martie 2021, inclusiv, este
eºalonarea simplificatã, acordatã pentru sume de peste 500 de lei, în cazul
persoanelor fizice, respectiv 5000 de
lei, în cazul celor juridice, dispusã
prin OUG nr. 181/2020.
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Protejarea mediului - o preocupare majorã a omenirii,
deoarece are efecte importante asupra vieþii
La Vãlenii de Munte
se continuã acþiunea de
colectare selectivã a
deºeurilor în anul 2021.
Obligaþiile ºi responsabilitãþile
persoanelor fizice ºi juridice cu
privire la colectarea selectivã a
deºeurilor (PET, hârtie, sticlã, metal)
sã depoziteze deºeuri pe tipuri
de sortimente în recipiente puse la
dispoziþie conform inscripþionãrii
culorii destinate acestora;

Fiecare dintre noi, ca reprezentant
al comunitãþii, are puterea ºi obligaþia de a influenþa
procesul de ecologizare a propriului oraº sau a zonei
unde îºi petrece vacanþa. Soluþia este la îndemâna noastrã ºi
constã în depozitarea selectivã a deºeurilor. Mai precis, trebuie sã
depozitãm deºeurile în locurile special amenajate ºi, pe cât posibil,
pe urmãtoarele categorii:
Hârtie ºi cartoane (ziare,
reviste, tipãrituri, cutii de detergenþi, de cereale etc.)
Ambalaje PET ºi alte materiale
plastice (pungi, folii, cutii de iaurt,
butelii de la produse cosmetice ºi
de curãþenie etc.)
Sticle ºi cioburi
Deºeuri feroase (fier, tablã º.a)
ºi doze metalice
Deºeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).
Principalul avantaj al reciclãrii
este reducerea consumului
resurselor naturale (petrol, apã,
energie), dar ºi al nivelului emisiilor nocive în aer.
Hârtia
Pentru a se fabrica hârtia sunt
necesare materiale cum ar fi: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia
reciclatã permite economisirea a
aproximativ 25% din cantitatea de
electricitate ºi a 90% din cantitatea
de apã (300 l) necesare pentru
producerea a 1 kg. de hârtie albã.
De asemenea, prin reciclarea
deºeurilor de hârtie, se eliminã
clorul toxic, necesar producerii
hârtiei albe.

Hârtia de ziar reciclatã se
foloseºte la editarea de publicaþii,
izolaþii de diverse tipuri sau produse de tip aºternut în crescãtoriile de animale. Unul din beneficiile reciclãrii hârtiei este câºtigarea
de spaþiu în rampa de gunoi.
De preferat ar fi ca deºeurile
din hârtie sã se colecteze în saci
de plastic sau în baloþi legaþi.
Aceºtia pot conþine toate tipurile
de hârtie tipãritã.
Sticla
Sticla este 100% reciclabilã.
Marele avantaj al reciclãrii ei este
dat de faptul cã sunt salvate
imense resurse energetice.
Fabricarea sticlei din cioburi consumã mult mai puþinã energie
decât fabricarea ei din materiile
prime de bazã. Sticla reciclatã se
foloseºte la fabricarea recipientelor pentru bãuturi sau pentru
hranã, precum ºi ca izolator în
construcþii.
Sticla incolorã recuperatã se
foloseºte la fabricarea produselor
din sticlã clarã, în timp ce sticla
coloratã se foloseºte la realizarea
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Telefoane
utile:

sã nu depoziteze în preajma
recipientelor destinate colectãrii
selective alte tipuri de deºeuri;
sã nu-ºi însuºeascã materiale
depuse în recipiente de colectare
selectivã;
sã nu colecteze deºeuri recuperabile fãrã a deþine autorizaþiile legale
pentru aceastã activitate;
Deºeurile menajere conþin cantitãþi
mari de materiale refolosibile care pot fi
colectate ºi valorificate.
Este foarte important sã ºtim cã,
dupã ce am consumat un produs,
ambalajul acestuia trebuie sã fie
depozitat în mod corect, aºa încât
acesta sã fie reciclat ºi, astfel,
sã protejãm mediul.

AVANTAJELE COLECTÃRII
SELECTIVE
 Reducem nivelul emisiilor nocive
din aer – reducem poluarea;
 Diminuãm cantitatea deºeurilor;
Eliminãm transformarea unor
zone în focare de infecþie;
 Economisim energia;
 Creºtem calitatea vieþii ºi sãnãtatea
copiilor.
Resursele naturale sunt limitate ºi
nu se regenereazã foarte repede, în
timp ce cantitatea de deºeuri creºte
ajungând sã ocupe suprafeþe mari de
teren. Este important sã înþelegem cã
aproape jumãtate din deºeurile pe care
le aruncãm pot fi reutilizate.

RECICLAREA DEªEURILOR
DEªEU – orice obiect care nu mai este
folosit ºi este aruncat;
RECICLARE – procesul de prelucrare a
deºeurilor în vederea reutilizarii lor; aproape
toate materialele care intrã în compoziþia
deºeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic,
produselor colorate. Acesta
cutiile din metal pot fi reciclate;
este motivul pentru care
COLECTARE SELECTIVÃ – este una dintre etapele
recomandat ar fi ca sticla
reciclãrii,
sã fie separatã pe culori.
alãturi de separarea ºi procePentru fabricarea
sarea
unora
sticlei se folosesc:
dintre
componentele
nisipul de cuarþ,
deºeurilor, în vederea
calcarul, soda
transformãrii lor în
(produs poluant)
produse utile.
º.a. Reciclarea
Colectarea selectivã a
sticlei menadeºeurilor este un proces
jeazã mediul ºi
la îndemâna tuturor ºi
economiseºte în
presupune depozitarea
timp bogãþiile
deºeurilor în locuri
speciale pentru a fi
naturale, apa ºi
reciclate.
electricitatea.

 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA
GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru apã ºi
 Pentru gaze: 0800877778;
canalizare - Hidro Prahova:
021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ
0728.880.605; 0244.281.200 (08.00 SUD PLOIEªTI;
16.00) - TOADER ADRIAN
 Centrul Cultural: 0244.280.345
 Dispecerat: 0724.299.614 - (16.00 Administraþia Financiarã
08.00)
 Iluminatul public: 0786.248.365 – Vãlenii de Munte - 0244.283.006
 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte PISÃU ION;
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

