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1 IUNIE - Ziua Copilului

Este ziua în care ne încãrcãm cu energie 

pozitivã, o zi plinã de voioºie ºi cãldurã

sufleteascã. Este acea zi care te trimite cu

gândul la bunãtate, inocenþã, speranþã,

vãzând doar partea bunã ºi frumoasã. 

Sã pãstrãm pentru totdeauna în suflet

copilul din noi, sã ne bucurãm ºi sã sãrbãtorim

cu drag alãturi copii aceastã zi specialã! 

La mulþi ani 

tuturor copiilor! 
Sã vã bucuraþi de copilãrie ºi viaþa

voastrã va fi mult mai frumoasã!  

Administraþia localã realizeazã noi investiþii

importante în oraºul Vãlenii de Munte

Prin bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2021

 Salã de Sport la Liceul Tehnologic

Agromontan “Romeo Constantinescu”

 Nou cimitir pe str. Petru Rareº

S-au încheiat lucrãrile de

amenajare a Pieþei oraºului

Vãlenii de Munte, rezultând

un obiectiv modern, sistemati-

zat, pregãtit sã gãzduiascã un

act de comerþ de calitate, spre

satisfacþia atât a cumpãrãto-

rilor, cât ºi a comercianþilor,

care poate fi mai bine adminis-

trat ºi organizat de autoritatea

publicã. 

Au fost puse în aplicare

soluþii tehnice de reamena-

jare a circulaþiei în zona piet-

onalã, cu inel perimetral de

circulaþie, zonã dedicatã trafi-

cului auto ºi strict parcãrii,

zonã care delimiteazã activi-

tatea comercialã ºi elemente

de siguranþã pentru pietoni.

FLORIN CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte

Primarul oraºului
Florin Constantin ºi 
comunitatea localã, alãturi
de veteranul SIMION
IONIÞÃ, la împlinirea unei
frumoase vârste PAGINA 4

PAGINA 3

 Documentaþia pentru Centura Ocolitoare 

a oraºului Vãlenii de Munte

 Extindere de gaze ºi canalizare în mai multe zone

 Modernizarea bazei sportive ºi construirea unui bazin de înot

S-au încheiat lucrãrile de modernizare a pieþei oraºului

Centrul de 

vaccinare

funcþioneazã în

clãdirea

Centrului

Cultural

“Nicolae Iorga”

(str. Berevoieºti,

nr.9) ºi va avea

urmãtorul pro-

gram: de luni

pânã duminicã, 

7 zile din 7, între orele 8.00-20.00. 

Vaccinarea se va face ºi prin progra-

mare pe platformã, dar ºi în sistemul de

prezentare direct la Centru cu cartea de

identitate, în funcþie de locurile rãmase

libere. 

Se va folosi vaccinul Pfizer BioNTech.

Din data de 1 iunie,

Centrul de vaccinare

antiCovid Vãlenii de

Munte îºi va începe

activitatea. 

De la 1 iunie, Centrul de vaccinare

Vãlenii de Munte devine funcþional

Imagini ale pieþei oraºului, dupã lucrãrile de modernizare.
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Mihaela VOICEA, 
Muzeograf - Muzeul

Memorial „Nicolae Iorga”

În primii ani de cãsnicie,
Catinca l-a însoþit constant pe
Nicolae Iorga la conferinþele ºi
cãlãtoriile de documentare la
Paris, Budapesta, Cracovia,
Cluj, Sofia sau Istanbul. Chiar
Iorga recunoºtea în mod public
atât calitãþile cât ºi contribuþia
Ecaterinei la asigurarea supor-
tului documentar al lucrãrilor
sale. Iorga aratã cã a fost ajutat
în cercetarea arhivelor din
Budapesta de „soþia mea, care
îmi face grelele traduceri din
ungureºte”, iar în introducerea
volumului despre rãzboaiele lui
Mihai Viteazul, menþioneazã cã
„pentru documentele ungureºti,
traducerea mi-a fost fãcutã de
un colaborator pe cât de stator-
nic, pe atât de modest”.

Noua familie care începea sã
se constituie s-a dovedit nume-
roasã ºi trainicã. Ecaterina i-a
oferit soþului ei mulþi copii,
fãcând din familia lor una puter-
nicã: Mircea (1902-1966),
Adriana (1904-1912), Magdalina
(1905-1993), ªtefan (1906-1975),
Liliana (1910-1985), Valentin
(1912-1977) ºi Alina (1916-1979). 

Pentru a-ºi despovãra soþul
de o parte din obligaþiile ce
cãpãtau o tot mai mare am-
ploare, Ecaterina lorga ia asu-
pra sa preocupãrile ziarului
Neamul Românesc ºi ªcoala de
Misionare, numeroase mãrturii
existã în aceastã privinþã.
“Contabilii cei adevãraþi (ai
tipografiei) eram eu ºi soþia
mea” scria profesorul în 
„O viaþã de om”. 

Dar activitatea Ecaterinei
lorga nu se limita doar la
þinerea socotelilor tipografiei. În
lipsa soþului aflat la Bucureºti
pentru îndatoririle de profesor

universitar ºi parlamentar tre-
buia sã descifreze manuscrisele
pentru lucrãtorii tipografiei
nedeprinºi cu caligrafia lui,
urmãrea buna tipãrire a ziarului
ºi a altor publicaþii, se îngrijea
de distribuirea lor la abonaþi. 

Pe lângã toate socotelile
aºezãmintelor soþului ei, ea tre-
buia sã mai conducã, efectiv,
trei gospodãrii: cea de la
Bucureºti, cea de la Vãleni ºi,
de la jumãtatea perioadei inter-
belice ºi cea de la Sinaia.

Într-o însemnare lãsatã copi-
ilor ei în 1932, Ecaterina Iorga
scria: „Vreau doar atât sã le
spun copiilor mei, cã fãrã sacri-
ficarea mea, tatãl lor nu ar fi fost
omul sã facã tot ceea ce a fãcut.
Forþele mele, pânã la extenuare
au fost puse la dispozitia lui. Cu
jurãmânt pot spune cã nu am
trãit pentru mine decât cu
foarte rare excepþii, când am
fost singurã acasã. Eu nu am

putut avea un teatru, un con-
cert dorit de mine numai, doar
aºa cã cerinþele sociale le-au
impus. Eu nu am putut cânta,
nici plânge, când am simþit
nevoia. Doar în rare cazuri, în
lipsa lui. Îmi dau seama cã e
nevoie de suferinþa mea pentru
împlinirea unor lucruri mai
mari. Un lucru este însã sigur,
cã nu regret cã am sevit o mare
minte, poate unicã în timpul de
faþã”. 

Una dintre remarcabilele ca-
litãþi ale Ecaterinei lorga, era
simþul datoriei. 

Înfiinþarea în 1908, a
Cursurilor de varã, avea sã
marcheze în viaþa sa un eveni-
ment de însemnãtate. Pânã
atunci strãbãtuse împreunã cu
Nicolae lorga toate þinuturile ro-
mâneºti ºi cunoscuse nu numai
frumuseþea ºi istoria lor, dar ºi
pe oamenii acelor locuri, care o
primiserã ºi o înconjuraserã cu
stima ºi respectul lor. Acum
avea prilejul sã-i primeascã la
ea acasã, la Vãlenii de Munte ºi
sã le ofere ospitalitatea ei caldã.

(va urma)

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

ELITE VÃLENARE: Ecaterina Iorga (II)

Din data de 18 mai,
toþi elevii de gimnaziu ºi
liceu din oraºul Vãlenii
de Munte ºi-au reluat
cursurile cu prezenþa 
fizicã la ore.

Aceasta dupã ce Minis-
terul Sãnãtãþii, prin Ordinul
3805/17 mai 2021, a modifi-
cat legislaþia, în sensul
urmãtor: 

“Scenariul de
funcþionare al unitãþii-
/instituþiei de învãþã-
mânt, pe parcursul anu-
lui ºcolar/universitar, se
va actualiza în funcþie de
situaþia epidemiologicã,
prin raportare la preve-

derile art. 3, cu excepþia
situaþiei în care locali-
tatea intrã în carantinã.”

Cum rata incidenþei
Covid 19 la mia de locuitori
în oraºul noastru este scã-
zutã, unitãþile de învãþã-
mânt din Vãlenii de Munte
ºi-au reluat activitatea în
scenariul verde, desigur, cu
toate mãsurile de protecþie
ºi distanþare pentru a pune
elevii ºi cadrele didactice în
siguranþã. Este vorba des-
pre ªcoala Gimnazialã
“Gheorghe Pãnculescu”,
Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga” ºi Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo Con-

tantinescu”, împreunã cu
structurile acestora.

În ultima sãptãmânã din
luna mai, incidenþa Covid-
19 pentru Vãlenii de Munte
s-a situat în jurul ratei de 0,3

cazuri la mia de locuitori,
un rezultat bun la care au
contribuit atât mãsurile
autoritãþilor, cât ºi modul
responsabil de comportare
al locuitorilor.

Elevii unitãþilor de învãþãmânt din Vãlenii de Munte, 
în prezenþã fizicã la ore

Campania
“Vaccineazã-te în maºinã”  

Primul centru
de vaccinare 
de tip DRIVE
THROUGH 
(fãrã pãrãsirea
maºinilor 
personale)
din Prahova
SE VA DESCHIDE
ÎN PERIOADA 
27- 30 MAI

Începând de joi, 27 mai,  în parcarea
de la Ploieºti Shopping City se deschide
primul centru de vaccinare împotriva
COVID-19, de tip Drive Through, din
Prahova ºi va funcþiona pânã duminicã, 30
mai, orele 20:00.

Vaccinul folosit va fi cel produs de com-
pania Pfizer BioNTech. 

Programul de administrare
a dozelor de vaccin:

Joi, 27 mai, între 12.00 – 20.00
 în zilele de 28, 29 ºi 30 mai, 

între orele 08.00 – 20.00

 17 - 20 iunie între orele 08.00 
ºi 20.00 pentru a doua dozã 

Persoanele care doresc sa se 
vaccineze se pot prezenta în parcarea
centrului comercial, INDIFERENT DE
LOCALITATEA DE DOMICILIU, fãrã 
programare, prezentând documente 
de identitate valabile (carte de identitate
sau paºaport).

Recent, a fost declan-
ºat, la nivel naþional,
recensãmântul general
agricol, care urmeazã a se
încheia la 31 iulie 2021. 

Spre deosebire de cele
anterioare, la recensãmân-
tul de anul acesta colec-
tarea informaþiilor se va
face cu ajutorul table-
telor, nu pe clasicul

suport de hârtie, repre-
zentând deci o premierã.

Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei Judeþene de Sta-
tisticã Prahova, recenzorii
vor consemna acele ex-
ploataþii care, în perioada
de referinþã (anul 2010) au
lucrat suprafeþe agricole
mai mari sau egale cu 15
ari ºi/sau au deþinut mai

mult de 10 pãsãri ºi/sau
efective de animale.

Metoda de colectare a
datelor de cãtre recenzori
este interviul faþã în faþã
cu ºeful exploataþiei agri-
cole sau cu o altã per-
soanã cu capacitate de-
plinã de exerciþiu, care
poate furniza  informaþi-
ile cerute.

Acestea vor fi înregis-
trate electronic, folosind o
aplicaþie IT - un chestionar
electronic - instalatã pe o
tabletã. 

Informaþiile colectate
au caracter strict confi-
denþial ºi vor fi prelucrate
conform legislaþiei privind
protecþia datelor cu caracter
personal.

A început RECENSÃMÂNTUL GENERAL AGRICOL
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Primãria a început lucrarea de

construire a trotuarelor pe strada

Valea Gardului. Proiectul face parte

din programul mai amplu de moder-

nizare a cartierului cu acelaºi nume ºi

prevede legarea acestei zone, de la

podul peste râul Teleajen, cu centrul

oraºului, astfel încât sã asigure tranzi-

tul locuitorilor cartierului spre cele-

late cartiere din Vãlenii de Munte.

În cadrul acþiunii de urbanizare a

Cartierului Valea Gardului, un obiec-

tiv prioritar declarat al primarului

Florin Constantin, au fost executate o

serie de investiþii ºi lucrãri, în ultimii

9 ani de zile, la infrastructura zonei -

de asfaltare, îndiguire, consolidare,

construire de podeþe, ºanþuri ºi

rigole, precum ºi modernizarea cor-

pului de ºcoalã ºi a grãdiniþei din

cartier. 

Cartierul Valea Gardului, 
legat de centrul oraºului 
ºi prin trotuare

Consiliul Local a aprobat, în ºedinþa
din 23 aprilie, bugetul de venituri ºi chel-
tuieli al oraºului Vãlenii de Munte, pe
anul 2021 ºi estimãri pe anii 2022-2024,
administraþia publicã localã având prin-
cipalul instrument pentru dezvoltarea
localitãþii, în special pe anul în curs.

Bugetul conþine o proiecþie a dez-
voltãrii oraºului în cursul acestui an ºi în
anii viitori, proiectatã de primarul
Florin Constantin.

Cetãþenii care doresc sã consulte do-
cumentul în detaliu, îl pot gãsi pe pagina
de internet a Primãriei oraºului Vãlenii
de Munte, în acest articol noi propunân-
du-ne sã prezentãm câteva detalii din
Lista “Obiectivelor de investiþii pe
anul 2021, cu finanþare parþialã sau
integralã de la bugetul local ºi din alte
fonduri”.

Se vor continua lucrãrile la Rea-
bilitarea ºi modernizarea Bazei
Sportive (Bd. Nicolae Iorga, nr. 145), dar
ºi se vor finanþa reþelele edilitare pentru
construirea unui bazin de înot, în
acelaºi complex.

La capitolul Servicii ºi Dezvoltare pu-
blicã, se prevede finanþarea în conti-
nuare a extinderii reþelei de gaze
naturale pe o serie de strãzi ale
oraºului, inclusiv din Cartierele Valea
Gardului ºi Rizãneºti. 

Realizarea reþelelor tehnico-edi-
litare pentru complexele de locuinþe
pentru tineri ºi pentru specialiºtii din
sãnãtate de pe raza oraºului, dar ºi
investiþiile pentru creºterea eficienþei
energetice ºi gestionarea inteligentã a
energiei pentru iluminatul public sunt
alte obiective propuse la acest capitol.

Ca lucrãri noi, se prevede, de aseme-
nea, extinderea reþelei de gaze natu-
rale pe mai multe strãzi din oraº,
realizarea reþelelor pentru blocurile
sociale ºi realizarea, în etapa a II-a, a
modernizãrii iluminatului public pe
Bulevardul Nicolae Iorga, cu cabluri
subterane ºi stâlpi ornamentali, o
investiþie extrem de importantã pentru
viitorul oraºului Vãlenii de Munte. 

De asemenea, va avea loc extinderea
reþelei de iluminat public în cartierul
Rizãneºti ºi pe str. Petru Rareº. 

Se continuã extinderea reþelei de
canalizare pe strada Cismari ºi încep
lucrãrile de canalizare în cartier
Rizãneºti, urmând sã se execute docu-
mentaþia pentru proiectarea de sisteme
de canalizare ºi pe alte zone ale oraºului.

Se continuã lucrãrile la podul din
str. Dr. Davila, realizarea de trotuare în
oraº ºi reparaþii cu îmbrãcãminte
asfalticã a unor strãzi, investiþii de mare
volum prevãzute pentru anul 2021.

Începe amenajarea noului cimitir
pe strada Petru Rareº, prin aducerea
reþelelor tehnico-edilitare ºi realizarea
împrejmuirii, de asemenea, o investiþie
vitalã pentru localitate.

O altã investiþie nouã extrem de
importantã demaratã în acest an, prin
elaborarea documentaþiei necesare,
este “Varianta ocolitoare (Centura) 
a oraºului Vãlenii de Munte”.

De asemenea, Primãria abordeazã o
serie de investiþii în Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo Constantinescu” -
inclusiv finanþarea prin Compania
Naþionalã pentru Investiþii a constru-
irii unei noi sãli de sport la unitatea de
învãþãmânt.

Administraþia localã realizeazã noi investiþii

importante în oraºul Vãlenii de Munte

Prin bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2021

Modernizarea axei 
principale a oraºului 

Vãlenii de Munte 
continuã

Locaþia noului cimitir

Acestea sunt doar o parte din
investiþiile ºi lucrãrile pre-

vãzute în bugetul local, poate
cele mai importante,

existând posibilitatea ca
prin rectificãri de buget sã

fie introduse ºi alte noi
investiþii pe agenda de lucru

a administraþiei publice
locale.

5 iunie - Ziua
Mondialã Mediului

Câteva lucruri simple pe care fiecare
dintre noi le putem face pentru a cele-
bra acestã zi a mediului.

REDUCEÞI, REUTILIZAÞI, 
RECICLAÞI!
Alegeþi produse reutilizabile în loc de cele

dispensabile, ambalaje minimaliste, colectate
separate ºi reciclaþi hârtie, plastic, sticla,
reviste ºi ziare, precum ºi doze de aluminiu. 

PLANTAÞI UN COPAC!
Oriunde: în grãdinã, în curtea blocului, în

afara oraºului, oriunde se poate, plantaþi un
copac. Sau mai mulþi. Se vor dezvolta în timp,
dar vor contribui, la un moment dat, la
absorbþia dioxidului de carbon din atmos-
ferã, chiar dacã într-o micã masurã. Însã un
copac face mult pentru ecosistemul de care
aparþine ºi oricum meritã sã îl plantaþi.

FOLOSIÞI MAI PUÞINÃ APÃ CALDÃ!
În loc de apã fierbinte pentru duº sau baie,

încercaþi o variantã cu ceva grade mai în jos.
Capetele de duº cu jet moderat ajutã ºi ele la
reducerea consumului de apã. 
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Nu mai sunt mulþi
printre noi. Au plecat,
unul câte unul, ducând
cu ei amintiri dureroase
de la ultimul rãzboi trãit
în tranºee, rãni, drame ºi,
uneori, sentimentul in-
gratitudinii cu care au

fost trataþi de statul
români ºi de concetãþenii
lor mai tineri care nu au
înþeles ºi respectat sacri-
ficiul lor aºa cum se
cuvine.

Domnul Ioniþã Simion
este ultimul veteran în
viaþã din oraºul Vãlenii
de Munte. Nelipsit de la
manifestãrile omagiale,
de la zilele festive, de la
comemorarea eroilor,
credem cã aproape toþi
vãlenarii îl cunosc, îl
stimeazã ºi îl apreciazã,
iar acum în perioada de
pandemie, când eveni-
mentele au loc mult mai
rar ºi în distanþare, lipseº-
te din peisajul oraºului.

Pentru tinerele gene-
raþii, trebuie sã amintim
câteva lucruri despre cã-
pitanul în rezervã Ioniþã
Simion. S-a nãscut la 7
mai 1922 ºi a participat,
ca ofiþer de artilerie, la
operaþiunile armatei ro-

mâne, atât pe frontul de
Est, cât ºi pe cel de Vest.
A luptat de la Cotul
Donului, împotriva ru-
ºilor, pânã la confrun-
tãrile din Munþii Tatra, cu
germanii, ultimele la care
au participat soldaþii
români. Povesteºte cum
s-a întors din Cehoslova-
cia, alãturi de camarazi,
pe jos, în marº forþat, câte
30 de kilometri pe zi, în
formaþie.

”Este o carte de istorie
vie”, ne-a declarat col.
(retragere) Nicolae Moi-
se, preºedintele Filialei
din Vãlenii de Munte a
Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi.
”Are multe de povestit ºi
este o mândrie sã îl avem
în mijlocul nostru pe
domnul cãpitan în re-
zervã Ioniþã Simion”.

Îi dorim cu toþii multã
sãnãtate veteranului nos-
tru de rãzboi!

Primarul Florin Constantin ºi comunitatea localã, alãturi 
de veteranul Simion Ioniþã, la împlinirea unei frumoase vârste

”Ultimul veteran” Simion Ioniþã – datoritã lor putem
sãrbãtori Ziua României

Articol publicat 
în ziarul 

Gazeta de Prahova - 

1 Decembrie 2020

Luna aceasta, în ziua de 
7 mai, veteranul de rãzboi
Simion Ioniþã a împlinit 
99 de ani. Un prilej de mândrie
pentru întreaga comunitate
localã sã îl aibã în mijlocul ei pe
ultimul veteran de rãzboi rãmas
în viaþã. 

Primarul Florin Constantin,
personal, a þinut sã îl viziteze pe
sãrbãtorit, sã îi transmitã urãrile
de bine din partea cetãþenilor
oraºului ºi sã îl premieze cu o
diplomã aniversarã ºi celelalte
daruri care se fac în astfel de
ocazii.

Domnul Simion
Ioniþã este o legen-
dã vie pentru
oraºul Vãlenii de
Munte. Am þinut sã
particip personal la
sãrbãtorirea ultimului
veteran de rãzboi din
Vãlenii de Munte,
pentru cã este un
prilej de bucurie ca
întreaga comunitate
sã îl omagieze la îm-
plinirea acestei fru-
moase vârste. Nu

avem dreptul sã
uitãm ce au fãcut
înaintaºii pentru noi,
cu mari sacrificii, ca
sã ne bucurãm de
viaþa pe care ne-o
putem construi as-
tãzi, în interiorul
acestor graniþe. 

Oameni ca dom-
nul Simion Ioniþã au
luptat cu arma în
mânã ca sã putem
trãi în þara noastrã,
ca sã ne pãstrãm

mândria naþionalã ºi
sã avem locul nostru
în Europa, în UE, pe
care l-am dorit cu
atâta ardoare ºi l-am
cerut cu zeci de ani
mai tãrziu. De aceea
sunt aici, acum, lângã
sãrbãtoritul nostru
veteran ºi îi urez 

<<La mulþi ani ºi
multã sãnãtate!>>
pentru a putea
aniversa împreunã, ºi
peste un an de zile,
centenarul 

Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte:

Fotografie de arhivã

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.

Primãria Vãlenii de Munte sãrbãtoreºte 
fiecare senior la împlinirea vârstei de 90 ºi 100 de ani

În luna mai, la împlinirea celor 90 de
ani, domnul POPA CONSTANTIN, nãscut
pe 06 mai 1931, a primit din partea
Primãriei Vãlenii de Munte tort, flori ºi o
diplomã.

La mulþi ani din partea Primãriei Vãlenii de Munte! 

““

”

La patruzeci de zile dupã Înviere, în
timp ce îi binecuvânta pe ucenicii Sãi,
Hristos s-a înãlþat la Cer, luându-ºi locul 
de-a dreapta Tatãlui. 

Este ultima zi când credincioºii se
salutã cu „Hristos a Înviat!“. De altfel, în
aceastã zi oamenii spun „Hristos s-a
Înãlþat!“ ºi rãspund „Adevãrat s-a Înãlþat!“.

De Înãlþarea Domnului 
se serbeazã ºi ZIUA EROILOR

Ziua Înãlþãrii este în tradiþia poporului
nostru ºi o „zi a eroilor“, sã fie ºi un

prilej de rememorare a faptelor de glorie
ºi a jertfei înaintaºilor noºtri ºi de a cinsti
ºi pomeni din neam în neam faptele
nepieritoare ale sfinþilor noºtri înaintaºi. 

Încã din 1920, prin Decretul-lege nr.

1693/4 mai 1920, s-a stabilit ca aceasta sã fie

sãrbãtoritã în fiecare an cu prilejul zilei

Înãlþãrii Domnului. În aceasta zi, dupã

Sfânta Liturghie, sunt oficiate slujbe de

pomenire a eroilor neamului românesc în

toate catedralele, bisericile, mânãstirile,

cimitirele, troiþele ºi monumentele închi-

nate acestora din þarã ºi din strãinãtate. 
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