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Investiþiile pentru 
modernizarea Pieþei agro - 
alimentare a oraºului Vãlenii de
Munte continuã. Primãria
deruleazã în prezent lucrãri de 
sistematizare a circulaþiei ºi 
accesului în interiorul pieþei. 

Anterior au fost amenajate succesiv
halele ºi spaþiile de comercializare,
aduse utilitãþile necesare la interior, dar
ºi îmbunãtãþite semnificativ condiþiile
în care se desfãºoarã actul comercial,
inclusiv de siguranþã ºi distanþare, iar
apoi au fost asfaltate ºi sistematizate
cãile stradale de acces cãtre piaþã.

Întreaga platformã este reamenajatã
ºi asfaltatã, astfel încât sã nu mai existe
puncte de conflict între fluxurile de cir-
culaþie în piaþã. 

Proiectul prevede delimitarea clarã a
platformei ce deserveºte activitatea co-
mercialã de cãile de circulaþie auto 
ºi pietonalã, prin trotuare, inele de cir-

culaþie pietonale în jurul pieþei ºi ulterior
prin amenajarea infrastructurii de cir-
culaþie în jurul pieþei.

continuare în PAGINA 3

Noi lucrãri de modernizare 
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Ora de varã

Schimbarea orei se va
face în ultimul weekend
al lunii martie 2021, mai
exact în noaptea de 27
spre 28 martie 2021, când
ora 3:00 devine ora 4:00.

Va fi cea mai scurtã zi a
anului, având teoretic 23 de
ore.  Orarul de varã se aplicã
pânã în ultima duminicã a
lunii octombrie (31 octom-
brie). Mãsura este luatã pen-
tru a folosi cât mai mult 
lumina zilei ºi a economisi
energia electricã.

Ora de iarnã este con-
sideratã, însã, ora standard.

Ceasurile  - date 
cu o orã înainte

Programul de
gospodãrire ºi
înfrumuseþare
al oraºului 
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Bucuria întâlnirii 
cu Dumnezeu ºi 
cu sfinþii Sãi prin
icoana bizantinã
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Apel cãtre cetãþeni sã
colecteze selectiv deºeurile
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LA MULÞI ANI
cu sãnãtate!

În luna aceasta transmitem
cele mai bune gânduri ºi urãri
de bine doamnei IORGA 
VICTORIA, nãscutã pe 
16 martie 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 

ºi bucurii trãite ºi

de acum înainte

alãturi de cei dragi! 

Bucuria întâlnirii cu Dumnezeu 
ºi cu sfinþii Sãi prin icoana bizantinã

Preot George COCOªILÃ

Pentru începutul Postului Sfintelor
Paºti, Biserica ne învaþã cã mãrturisirea
dreptei credinþe este foarte importantã
pentru întâlnirea cu Hristos Domnul cel
rãstignit ºi înviat. În prima ºi a doua
duminicã din Postul mare mãrturisim
dreapta credinþã. Cel Rãstignit ºi Înviat
este Fiul lui Dumnezeu care S-a fãcut Om,
S-a înomenit ºi prin natura Sa umanã a
revãrsat harul Sãu. De aceea în prima du-
minicã mãrturisim prin icoanã înome-
nirea Fiului lui Dumnezeu, iar în a doua
duminicã din Post, a Sfântului Grigorie
Palama, ne împãrtãºim de harul dum-
nezeiesc, prin care Hristos lucreazã în
Bisericã, în mod tainic, pentru mântuirea
noastrã. 

Învãþãturi despre icoana
bizantinã

Pentru societatea în care trãim este
foarte importantã imaginea. Omul este
foarte preocupat de imagine. 

În plan religios, aceastã frãmântare
naºte diferite  întrebãri: ce este firesc ºi
ce este nefiresc în imaginea sacrã?
Icoana bizantinã este un tablou reli-
gios? Prezenþa unei icoane în afara
spaþiului sacru este fireascã sau
nefireascã? 

Pentru învãþãtura noastrã ortodoxã
Dumnezeu cel nevãzut S-a fãcut vãzut, în

urma înomenirii Sale, oferindu-ne posi-
bilitatea reprezentãrii Sale în icoanã.

Icoana nu este idol, pentru cã în ea
nu reprezentãm o persoanã care nu a
existat în realitate, ºi nici materia nu
se confundã cu persoana reprezen-
tatã. Icoana devine o fereastrã spre cer,
ca mediu al întâlnirii dintre om ºi
Dumnezeu sau dintre om ºi Sfinþii lui
Dumnezeu. Într-o societate a kitsch-ului
se face o confuzie între icoanã ºi tabloul
religios, cel din urmã, acceptat mult mai
uºor decât icoana.

De ce taboul religios nu este o
icoanã? Rãspunsul nu este atât de sim-
plu, pentru cã noi încã nu înþelegem cã
icoana ne descoperã o lume transfigu-
ratã. 

Icoana mã învaþã cum era omul
înainte de cãdere sau cum va arãta omul
sau întreaga creaþie la a doua venire a lui
Hristos când toate vor fi transfigurate
într-un cer nou ºi un pãmânt nou. 

(Apoc. 21, 1)
De ce bucurie în faþa icoanei bizan-

tine? Pentru cã acolo mã întâlnesc cu
omul transfigurat, omul firesc, care a pus
început asemãnãrii cu Dumnezeu,
îmbrãcând veºmântul þesut de Dumne-
zeu ºi lepãdând hainele de piele. 

În icoana bizantinã, prin fondul auriu -
ca iradiere a harului lui Dumnezeu, totul
este scãldat în lumina necreatã a lui
Dumnezeu. Aceastã strãlucire ne amin-
teºte de strãlucirea de pe chipul lui
Moise când a coborât de pe muntele

Sinai, dupã ce a primit tablele Legii, în
urma întâlnirii sale cu Dumnezeu.

De ce tristeþe în faþa tabloului reli-
gios? În faþa tabloului religios mã întâl-
nesc cu omul netransfigurat, carnal, care
nu a reuºit sã subþieze firea ºi 
sã-l facã strãveziu pe Dumnezeu. 

În faþa tablourilor care redau rãstig-
nirea lui  Hristos sunt copleºit de tristeþe
pentru cã vãd un Dumnezeu biruit de
moarte, spre deosbire de icoana rãstig-
nirii în care vãd un Dumnezeu biruitor în
moarte, care îmi preface tristeþea în
bucurie. 

Tabloul religios nu reuºeºte sã mã
iniþieze în taina întâlnirii cu Dumnezeu,
mã închide în lumea aceasta încã
netransfiguratã, îl pot admira, dar nu pot
îngenuchea pentru cã nu îmi ofera bucu-
ria ridicãrii din lumea aceasta.

Icoana bizantinã, ca fereastra spre cer,
mã ajutã sã mã adâncesc în taina întâl-
nirii cu Dumnezeu ºi cu Sfinþii Sãi,
anticipând, în parte, bucuria zilei celei
neînserate din împãrãþia cerurilor. 

“Când Cel nevãzut s-a fãcut vãzut în trup, atunci vei înfãþiºa 
în icoanã asemãnarea Celui care s-a fãcut vãzut.”

I o n  B O C I O A C Ã

E ra cunoscut, cu un secol
în urmã, dintre spiritele

cele mai inventive din spaþiul
românesc ºi din lume. S-a 
nãscut în 1872 la Vãlenii de
Munte, tatãl lui Nae Brumã-
rescu, fiind un modest funcþio-
nar la ocolul silvic din zonã. 

În arhiva ºcolii Primare de
Bãieþi, în funcþiune atunci în
Casa Mãrzea apare ca premiant,
niciodatã pe locul doi, în clase-
le a III-a ºi a IV-a. Institutor a fost
ardeleanul Vasile Mãrgineanu,
fugit peste Carpaþi, cu o vastã
culturã (limbile greacã, ger-
manã, latinã ºi ungarã), ºi cu
multã stãruinþã în toate. 

Clasele gimnaziale le-a
absolvit la Ploieºti. La Vãleni îºi
înjghebase un modest atelier în
care erau lucrate obiecte de
artizanat ºi jucãrii. Casa era la
întretãierea de azi a strãzilor
Nicolae Bãlcescu ºi Grigore

Alexandrescu. Temporar ajunge
dupã gimnaziu sã lucreze în
Poliþia Capitalei (1895). Dupã
mici nemulþumiri pãrãseºte
poliþia ºi pleacã la Paris, unde
încearcã sã pãtrundã în ale avi-
aþiei. Reîntors în þarã, exceleazã
în tot felul de creaþii din lemn ºi
cartoane: doniþe, ploºti, bibe-
louri, chibritelniþe, fluture
mecanic cu elastic, aparatul
de citit în pat, o mapã de
lucru (diplomã de argint la
Paris), un sistem de asigurare
a broaºtelor la casele de bani
(cu cifre ºi litere), sonerie fãrã
fir electric, curse de ºoareci,
aparat de pirogravurã º.a..
Visul lui în ale aviaþiei, stimulat
de marile fapte ale lui Vlaicu ºi

Coandã, a fost avionul-elicop-
ter, Columba cu douã elice de
tracþiune pe orizontalã ºi una
pentru desprindere de la sol.

Expus în miniaturã la Paris
(1910) „foarte apreciat”, la
Bucureºti a avut loc pe terenul
de la Cotroceni (1911) demon-
straþia: pe 80 m lungime ºi 2 m
de la sol, cu inventatorul la
cârmã, a fost lipsit de reuºitã: eli-
copterul-amfibiu a fost avariat.

Alte invenþii: sistem de
cuplaj automat al vagoanelor de
cale feratã, un prototip pentru

salvarea din submarine, maºinã
de tãiat ºi strâns stuful.

Sprijinit doar de doctorul
Istrate ºi Spiru Haret, dupã
inventarea a peste 150 de
creaþii, spre sfârºitul vieþii
(1937) se uita cu mirare pe un
colþ de cerere cãtre autoritãþi cu
rezoluþia „mai reveniþi”. 

Cunoscut în afara þãrii ca
„Edison al României” a sfârºit
sãrac ºi pãrãsit de prieteni. 

În Vãleni se meritã un nume
de stradã, oriunde. 

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

ELITE VÃLENARE: 
Dumitru Tache Brumãrescu
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P iaþa agro-alimentarã din Vãlenii
de Munte este un obiectiv foarte

important al urbei ºi, totodatã, tradiþio-
nal, aflat permanent în atenþia adminis-
traþiei publice locale. Aici locuitorii
oraºului ºi-au fãcut cumpãrãturi, de
foarte multã vreme, iar  întreaga zonã a
Vãii Teleajenului îºi face piaþa ºi acum la
Vãlenii de Munte. 

În piaþa oraºului, s-au desfãºurat ºi se
vor mai desfãºura evenimentele impor-
tante, cum ar fi Târgul de Sfântã Mãrie
sau Serbãrile Toamnei - Festivalul Þuicii.
Am dorit sã pãstrãm aceastã tradiþie, dar
ºi, printr-o serie de lucrãri ºi investiþii, sã
modernizãm piaþa agro-alimentarã ºi 

sã îmbunãtãþim condiþiile, 
atât pentru comercianþi,
cât ºi pentru cumpãrã-
tori. Încurajãm producã-
torii, din zonã ºi nu
numai, sã aducã pro-
duse proaspete de cali-
tate, pe care cetãþenii
sã le poatã achiziþiona la
preþuri scãzute, pe cât se
poate. Nu în ultimul rând,
pentru cã se apropie Sãrbãto-
rile Pascale, vrem sã creãm condiþi-
ile pentru cetãþenii oraºului ca sã
poatã cumpãra din piaþã alimentele
tradiþonale ºi alte produse necesare. 

Noi lucrãri de modernizare 
a Pieþei oraºului Vãlenii de Munte

Florin CONSTANTIN, primarul oraºului Vãlenii de Munte:

““

Vã prezentãm cele mai
importante repere ale acestui
program:

Ecologizare ºi Protecþia 
mediului
 zona podului Teleajen;
 zona podului Rizãneºti;
 zona podului George
Enescu.

 ºanturile de pe str. Petru
Rareº spre str. Ghiduleºti;
zona cãii ferate între

staþia CFR Vãlenii de Munte ºi
terminaþia strãzilor Horia,
Cloºca ºi Criºan;
 zona Pieþei oraºului;
 zona strãzilor Miron

Costin ºi Alexandru Odobescu;
 str. Valea Stâlpului ºi 

str. Petru Rareº;
 zona Pancealiu;
 zona Str. Frangheºti;
 zona Berevoieºti - Aleea

Frãguþei

Ecologizarea cãilor de 
comunicaþie ºi a cursurilor
de apã:
 se va ecologiza cursul de

apã al râului Teleajen, pe
ambele maluri între pct. pod
Rizãneºti - pod str. Mihail
Kogãlniceanu;
se va ecologiza ºi curãþa

cursul pârâului Vãleanca  între
pct. str. Alexandru Donici - Sta-
þia de Epurare Piaþa oraºului -
pod Vãleanca, pânã la vãrsarea
în râul Teleajen;
ecologizarea ºi curãþarea 

albiei pârâului Valea Stâlpului
între punctul str. Ghiduleºti -
str. Oituz;
se vor ecologiza strãzile

din oraº;
ecologizarea ºi curãþarea

rigolelor.
Întreþinere zone verzi

a) Se vor  executa  lucrãri de
întreþinere a spaþiilor verzi  de
pe raza  oraºului:
Zona Primãriei
 Zona Mãnãstire
Parcul Banca Transilvania

 Parcul Central
Parcul  Miuleºti
 Parcul Rizãneºti
Parcul Valea Gardului
 Parcul Eroilor;
Aleea Frãguþei;
 Parcul Gheorghe Lazãr;
Zona pod Teleajen;
Zona piaþa oraºului;
Parcul Dino;
Parcul  Libelulei;
 Parcul George Enescu.
b) În parcurile ºi zonele

verzi  de pe raza oraºului se
vor executa lucrãri de plantare
a unor covoare de flori ºi
gazon.

c)  Repararea ºi vopsirea
bãncilor amplasate în parcurile
din oraº;

d) Întreþinerea locurilor de
joacã din oraº;

e) Întreþinerea arbuºtilor ºi
pomilor prin cosmetizarea
coroanelor, prin vãruirea
tulpinii acestora ºi prin înde-
pãrtarea uscãturilor.

Programul de gospodãrire ºi înfrumuseþare al oraºului 
La propunerea primarului Florin Constantin,

Consiliul Local Vãlenii de Munte a aprobat 

Programul de gospodãrire ºi înfrumuseþare al

oraºului, pe anul 2021. 

””
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 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: 

0722. 547.484 –  CRISTEA

GABRIELA;

 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
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Plasticul
Pentru o reciclare cât mai efi-

cientã a plasticului este necesar
sã clãtim ambalajele, ºi sã înde-
pãrtãm dopurile ºi inelele sti-
clelor. Etichetele de hârtie nu tre-
buie îndepãrtate. De asemenea,
trebuie sã þinem cont ºi de culori:
cele transparente, clare, vor servi
la confecþionarea de noi produse
care pot avea orice întrebuinþare,
iar cele colorate se vor sorta, în
funcþie de destinaþia care li se dã
în urma reciclãrii.

Ambalajele PET
PET este prescurtarea de la

polietilen tereftalat, material

extrem de rãspândit în industria
alimentarã. El este folosit la
îmbuteliere de bãuturi rãcori-
toare, apã, lactate, ulei, oþet ºi nu
numai, fiind ieftin, uºor, rezistent
la ºocuri, reciclabil.

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 produ-
cerea 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 publi-
caþii, 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.

Primãria face apel la
cetãþenii oraºului sã colecteze
selectiv deºeurile reciclabile:
PET, hârtie, carton, sticlã, 
plastic, metal. 

Sortarea ºi colectarea deºeurilor
sunt importante pentru reducerea
impactului nostru asupra mediului
înconjurãtor, contribuie la men-

þinerea curãþeniei oraºului, dar ºi
protejeazã localitatea de anumite
sancþiuni care ar putea fi aplicate
pe linie de mediu. Containerele
speciale montate în zonele cu

blocuri oferã posibilitatea unui
numãr mare de locuitori ai
oraºului de a colecta selectiv
deºeurile ºi a le depozita în mod
civilizat ºi protejat.

Sticla
Sticla este 100% reciclabilã.

Marele avantaj al reciclãrii ei
este dat de faptul cã sunt sal-
vate imense resurse energe-
tice. Fabricarea sticlei din
cioburi consumã mult mai
puþinã energie decât fabri-
carea ei din materiile prime de
bazã. Sticla reciclatã se
foloseºte la fabricarea recipi-
entelor pentru bãuturi sau
pentru hranã, precum ºi ca
izolator în construcþii.

Calendarul înscrierii

copiilor în învãþãmântul

primar - anul ºcolar

2021- 2022
ÎN PERIOADA 29

MARTIE - 28 APRILIE
2021, pãrinþii/tutorii
legal instituiþi/reprezen-
tanþii legali vor com-
pleta/depune/transmite
cererile-tip de înscriere,
în varianta online sau
depuse la unitatea de
învãþãmânt la care
aceºtia solicitã
înscrierea copiilor.

Prima etapã de
înscriere este progra-
matã în perioada 10-
20 mai 2021, astfel:
 10 - 11 mai 2021 -

procesarea de cãtre
Comisia naþionalã a
cererilor-tip de înscriere,
cu ajutorul aplicaþiei
informatice ºi reparti-
zarea copiilor la ºcoala
de circumscripþie;
11 - 18 mai 2021-

procesarea la nivelul
unitãþilor de

învãþãmânt, pe baza

informaþiilor din cere-

rile-tip de înscriere ºi

din documentele

depuse/transmise de

pãrinþi/tutori legal insti-

tuiþi/reprezentanþi

legali, a cererilor prin

care se solicitã înscrie-

rea la o altã unitate de

învãþãmânt decât la

ºcoala de circum-

scripþie, pe locurile

rãmase libere;
 20 mai 2021 -

afiºarea unitãþilor de
învãþãmânt ºi pe site-ul
inspectoratului ºcolar a
candidaþilor înmatricu-
laþi ºi a numãrului de
locuri rãmase libere.

A doua etapã de
înscriere este progra-
matã în perioada 
21 mai - 10 septembrie
2021

Aproape jumãtate din deºeurile pe care le aruncãm pot fi reutilizate 

Apel cãtre cetãþeni sã colecteze

selectiv deºeurile

AVANTAJELE COLECTÃRII 
SELECTIVE

 Reducem nivelul emisi-
ilor nocive din aer –
reducem poluarea;
 Diminuãm cantitatea

deºeurilor;
Eliminãm transfor-

marea unor zone în focare
de infecþie;
 Economisim energia;
 Creºtem calitatea vieþii

ºi sãnãtatea copiilor.

 Cererea de înscriere în clasa pregãtitoare
2021
 Recomandarea de la grãdiniþã/rezultatul 

evaluãrii copilului de la CJRAE/CMBRAE
 Copie a actului de identitate al pãrinþilor/-

pãrintelui
 Copie a certificatului de naºtere al copilului

(acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de
cãtre secretariatul unitãþii de învãþãmânt, pe baza
documentelor originale)
 Alte documente în funcþie de starea civilã a

pãrinþilor
 Declaraþia pe propria rãspundere pentru

înscrierea la clasa pregãtitoare 2021
 Avizul medicului de familie/medicului ºcolar

cã elevul este „apt de ºcoalã”
 Vaccinãrile de la medicul de familie/copie 

carnet de vaccinare

Dosarul de înscriere în 
clasa pregãtitoare 2021:


