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Rata incidenþei Covid la
nivelul oraºului Vãlenii de
Munte, la momentul docu-

mentãrii acestui material
este în jur de 2 cazuri la
mia de locuitori, în
scãdere faþã de vârful de
infectãri din valul 4 al pan-
demiei.

Scãderea numãrului de

infectãri în oraºul nostru este

determinatã ºi de faptul cã

vãlenarii au ales sã se vacci-

neze în numãr mare. Au fost

zile în cursul lunii noiembrie

când s-au prezentat la Centrul

de vaccinare între 100-120 de

persoane pentru vaccinarea

cu prima, a doua ºi a treia

dozã.

Centrul de vaccinare
din Vãlenii de Munte
funcþioneazã în incinta
Centrului Cultural
“Nicolae Iorga”, între
orele 14.00-20.00 în
fiecare zi. 

Cei ce doresc sã se 
imunizeze se pot înscrie 
pe platformã sau pot veni
la liber.

Vãlenarii s-au vaccinat 
în numãr mare

În pragul Sãrbãtorilor de
Iarnã, oraºul a fost pregãtit
pentru iluminatul festiv. 

La fel ca în fiecare din
ultimii ani, primarul Florin
Constantin va aprinde, la

începutul lunii decembrie,
iluminatul ornamental, dând
startul Sãrbãtorilor de Iarnã
la Vãlenii de Munte.

Pânã atunci, instalaþiile
luminoase ºi ghirlandele 

stradale stau aºezate la locul
lor, iar întreaga suflare a
oraºului Vãlenii de Munte
aºteaptã cu nerãbdare aprin-
derea iluminatului public 
festiv de sãrbãtori în oraº.

“Ziua Naþionalã a României era 
sãrbãtoritã altãdatã, în toate colþurile
þãrii, prin muzicã de fanfarã, defilãri,
tradiþionalele ciolan cu fasole. 

Anul acesta, trebuie sã pãstrãm 
distanþa pentru a ne proteja pe noi 
ºi pe cei dragi. Dar aceastã situaþie nu
ne poate aduce uitarea ºi nu ne ia 
speranþa. 

Le urez locuitorilor 
din Vãlenii de Munte, ca de 
1 Decembrie, sã se bucure, 
sã simtã româneºte ºi sã
priveascã viitorul cu încredere.

La mulþi ani!”

Simion Ioniþã - ultimul 
veteran din Vãlenii 
de Munte ne-a pãrãsit 
pentru a se alãtura 
foºtilor camarazi

Concepþia

naþionalã 

integratã a lui

Nicolae Iorga

Un nou proiect Erasmus + 
la Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu„ PAGINA 4
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Zilei
Naþionale:

Mesajul 
primarului 

Florin
Constantin, 

cu ocazia 
Zilei

Naþionale:

Iluminatul festiv a fost pregãtit
pentru Sãrbãtorile de Iarnã
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Simion Ioniþã - ultimul veteran din Vãlenii de Munte 

ne-a pãrãsit pentru a se alãtura foºtilor camarazi
Diplomã, tort,
flori ºi bani 
din partea
Primãriei 
Vãlenii 
de Munte 

Primãria Vãlenii de
Munte sãrbãtoreºte fie-
care senior la împlinirea
vârstei de 90 ºi 100 de
ani, rãsplãtind astfel
longevitatea, experienþa,
precum ºi cuplurile 
la împlinirea a 40 ºi 
50 de ani de cãsãtorie,
acordând diplome, flori,
cadouri.

Oricare comunitate are
nevoie de vârstnici, de
seniori, iar respectul acor-
dat acestora, prin puterea
exemplului dat de autoritãþi,
le aratã tinerilor valoarea
inestimabilã a înþelepciunii,
seriozitãþii ºi bunãtãþii gene-
raþiilor înaintate în viaþã. 

MANOLACHE
STELIANA, nãscutã 
pe 13 noiembrie 1931  
a trãit clipe de bucurie la
împlinirea vârstei de 
90 de ani, în momentul în

care i-au trecut pragul casei

reprezentanþii administraþiei

publice locale care le-a

demonstrat, astfel, cã nu a

fost uitatã ºi cã, din contrã

este apreciatã aºa cum se

cuvine. 

La mulþi ani din partea 
Primãriei Vãlenii de Munte! 

Cãpitanul în rezervã
SIMION IONIÞÃ, ultimul ve-
teran din Vãlenii de Munte,
a pãrãsit aceastã lume, pen-
tru a se alãtura celorlalþi
eroi alãturi de care a luptat
în al doilea rãzboi mondial. 
De acum ei, combatanþii din
Vãlenii de Munte care au
luptat pentru patrie, au
intrat cu toþii în istorie. 

Ultimul dintre ei, domnul
Simion Ioniþã (7.05.1922-
30.10.2021) a pãrãsit aceastã
lume cu puþin înainte de a
împlini suta de ani, credem, cu
sentimentul datoriei împlinite,
atât pe front, cât ºi la toate
evenimentele oraºului de cin-
stire a eroilor sau la alte mari
sãrbãtori, ca sã nu mai vorbim
cã de decenii încoace era o
pildã vie, pentru noi toþi, de
viaþã trãitã exemplar, de patri-
otism, de cum se îngemãneazã
istoria cu prezentul.

Pentru tinerele generaþii,
trebuie sã amintim câteva
lucruri despre cãpitanul în
rezervã Simion Ioniþã. A par-
ticipat, ca ofiþer de artilerie, la
operaþiunile armatei române,
atât pe frontul de Est, cât ºi pe
cel de Vest. A luptat de la
Cotul Donului, împotriva
ruºilor, pânã la confruntãrile
din Munþii Tatra, cu germanii,
ultimele la care au participat
soldaþii români. Povestea cum
s-a întors din Cehoslovacia,
alãturi de camarazi,  pe jos, în
marº forþat, în formaþie, câte 
30 de kilometri pe zi. 

Colonel (retragere) Nicolae
Moise, preºedintele Filialei
din Vãlenii de Munte a
Asociaþiei Naþionale a Ve-
teranilor de Rãzboi ºi al
Asociaþiei “Cultul Eroilor” cel
care ne-a dat trista veste, a
þinut sã-ºi prezinte omagiile
familiei ultimului veteran.

Pe Valea Teleajenului mai
trãiesc doi veterani de rãzboi,
ªtefan Buzãianu (100 ani),
din Cheia ºi Nae Vasile (99
ani), din Predeal Sãrari.
Dumnezeu sã-i þinã sãnãtoºi,
printre noi!

Dumnezeu sã-l odihneascã!

de Alex Mihai STOENESCU

Istoricul Alex Mihai Stoenescu s-a
stabilit la Vãlenii de Munte în 1999,
apoi a devenit cetãþean ºi ”cetãþean
de onoare” al oraºului. Este autorul
mai multor lucrãri academice de
Istorie: Tratatul de Istoriografie
Generalã (3 vol.), Istoria loviturilor de
stat în România (4 vol.), Armata,
mareºalul ºi evreii (1 vol.), România
în perioada Administraþiei Emil
Constantinescu (2 vol.), Istoriografia
româneascã, tratat al Academiei
Române (coautor) º.a. În prezent,
lucreazã la un volum dedicat vieþii
creative ºi politice a lui Nicolae Iorga. 

Concepþia naþionalã integratã a lui
Nicolae Iorga, sincronã cu politica de stat
de pânã în 1930, se reflectã în operã, con-
sideratã, ºi o vom admite ºi noi, sub denu-
mirea de Istorie tradiþionalã, mai bine do-
cumentatã ºi mai rafinatã prin evoluþia cri-
teriilor academice moderne decât în se-
colul al XIX-lea.  Ea este atacatã mai întâi
de criticismul literar din ultimul deceniu
al secolului al XIX-lea ºi din primul dece-
niu al secolului XX, apoi de “ªcoala
nouã istoricã” din Perioada interbelicã ºi
de suprarealismul anticreºtin ºi anti-
naþionalist al curentului numit de naþio-
naliºti “pornografic ºi decadent” (cu
exponent Tudor Arghezi), în care Iorga
vedea un triumf al cosmopolitismului
strãin degradant, împotriva cãruia lup-
tase toatã viaþa.  

Confruntatã cu sinteza istoriograficã,
Istoria tradiþionalã a lui Nicolae Iorga este
un fenomen cultural unic. A fost singura
personalitate majorã - inclusiv prin unici-
tatea cazului - care ºi-a gândit concepþia
istoricã în fazele obligatorii ale Meto-
dologiei istorice (germano-franceze) ºi a
parcurs întregul ciclu al ei: 1. Cunoaºterea,
înþelegerea ºi interpretarea metodei
istorice (primele texte din Generalitãþi...),
2. Constituirea unei baze documentare cât
mai largi (campaniile de studii, de copiere
ºi de aducere în þarã a documentelor din
Arhive strãine, Colecþia Hurmuzachi-
Iorga; comunicãrile de la Academie), 3.
Cunoaºterea transformãrilor ºi stãrii
poporului român în Epoca Modernã prin
cãlãtorii în toate Provinciile istorice
(Neamul romãnesc în Ardeal ºi Þara Un-
gureascã la 1906; România mamã a
unitãþii naþionale. Cum era pânã la 1918,
vol.I, România ”Munteanã”; România
cum era pânã la 1918, vol.II, Moldova ºi
Dobrogea). Existã un pasaj esenþial, de
spaþiu ºi de timp, în autobiografie, în
care Nicolae Iorga explicã sursa naþio-
nalismului sãu – istoria ºi sufletul popo-
rului, ca elemente ale unei identitãþi des-
coperite -  ºi motivaþia acþionalã: la pra-
gul dintre secole se întâmpla ceva grav
cu statul român, iar începutul strãlucit al
lui Kogãlniceanu ºi Eminescu trebuia
continuat cu altã dimensiune:

Eu plecam de la ce vãzusem cu
ochii în hârtia documentelor ºi în sufle-
tul oamenilor în viaþã, cercetaþi de la
un capãt al pãmântului romãnesc la

altul. Desigur cã aveam cea mai mare
stimã pentru crezul unui Kogãl-
niceanu ºi admiraþia cea mai absolutã,
nu numai pentru geniul politic, dar
ºi pentru puternicele convingeri ale
lui Eminescu, ºi mã bucuram cã
aceiaºi credinþã, acomodatã cu vre-
mile, poate trece de la o generaþie la
alta. Dar nu legam o cugetare de azi
cu conclusiile cugetãrii de ieri numai
pentru cã aceasta fusese exprimatã
de aºa de sus, cu atâta autoritate ºi
într-o aºa de captivantã formã. 

Se fãcuse din nou verificarea asupra
vieþii naþionale, ºi de acolo pleca gân-
dul mieu, a cãrui exprimare îmi era
mai mult decât o datorie: o obsesie.
Veacuri întregi îmi aduceau învãþã-
turile lor ºi în milioane de oameni
gãsisem un instinct ce corespundea pe
deplin cu glasul lor, însemnat în slova
veche, care era pentru mine ea însãºi o
încântare. Trebuia ori sã dispãrem - ºi
ar fi fost pãcat ºi pentru atâta luptã ºi
suferinþã, ºi pentru comorile închise în
sufletul nostru - ori sã devenim, cu
orice risc, noi înºine . 

Ideea unui Nicolae Iorga neînþeles,
pentru cã era geniu, nu este valabilã.
Crezul sãu formativ nu a trecut neobser-
vat în Istoriografie ºi în Critica literarã.
Rezultatul trecerii prin întregul ciclu al
definirii ca mare istoric naþional a fost
descoperit impecabil de criticul literar
Zoe Dumitrescu-Buºulenga: “Se petrecea,
astfel, o osmozã de un fel deosebit (care 
s-a petrecut probabil ºi în Bãlcescu sau

Eminescu), între faptele istoriei, strânse ºi
interpretate cu rigoare ºi pasiune din
arhivele strãine ºi mai ales din cele vii ale
oamenilor ºi locurilor patriei, atât de
atent, de adânc cunoscute ºi conºtiinþa
istoricului, care se structura ºi creºtea,
hrãnitã de substanþa preþioasã a acelora” .
Problemele apar la partea finalã a Meto-
dologiei, la interpretare, unde Iorga îºi ia
prea multe libertãþi ideologice ºi literare,
de scriitor. Aºa cum am arãtat, lucrul aces-
ta era uºor de confundat în epocã; astãzi,
critica istoriograficã metodologicã asupra
rigorii discursului istoric este mai asprã. 

La Zoe Dumitrescu-Buºulenga, geniali-
tatea lui Iorga nu este unicã; aparþine unei
categorii foarte reduse de genii naþionale.
Dar ceva tot este unic la Iorga. Cãlãtoriile
în þarã, fãcute la începutul secolului XX,
lasã un anumit ecou multiplu în scrierile
sale. Vãlenii de Munte nu a fost ales
întâmplãtor, se afla pe drumul Braºovului,
pe drumul Transilvaniei, apoi: „Era aici o
pace, o bunã înþelegere româneascã, o
armonie întârziatã, fãrã niciun amestec de
populaþie strãinã, care cucerea îndatã...”

Concepþia naþionalã integratã a lui Nicolae Iorga
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Douã asociaþii de proprietari din Vãlenii

de Munte s-au înscris în programul guverna-

mental naþional de reabilitare termicã a

blocurilor. 

Este vorba despre Asociaþia de proprie-

tari nr. 2 compusã din cele 11 scãri de bloc

de pe Aleea Alunilor ºi Asociaþia de proprie-

tari nr. 10, din blocul situat pe str. Tudor

Vladimirescu nr. 2.

Programul local multianual privind creºterea
performanþei energetice a blocurilor de
locuinþe oferã posibilitatea de a se efectua
reabilitarea termicã a clãdirii, dupã o schemã
prin care sunt acoperite 60% din costuri de la
bugetul de stat, 30% de la bugetul local ºi 10% se
plãteºte de cãtre asociaþia de proprietari, be-
neficiind de anumite facilitãþi.

Consiliul Local Vãlenii de Munte a aprobat în
ºedinþã, în luna noiembrie, participarea
autoritãþii locale la acest proiect ºi, bineînþeles,
finanþarea lucrãrilor cu cota ce îi revine.

Iniþial, toate asociaþiile din oraº au fost infor-
mate cu privire la posibilitatea participãrii la
acest program, însã numai locatarii din cele
douã au ales sã-l acceseze programul.

Douã asociaþii de proprietari din Vãlenii de Munte
îºi reabiliteazã blocurile de locuinþe printr-un 
program guvernamental

30 noiembrie, sãrbãtoare 

a creºtinãrii poporului român
Ocrotitorul spiritual al României -  Sfântul Andrei 

Florin CONSTANTIN, 
primarul oraºului 

Vãlenii de Munte

ureazã tuturor celor care poartã

numele Sf. Andrei ºi Sf. Nicolae

multã sãnãtate, fericire, împliniri

ºi sã vã bucuraþi de tot ce este 

frumos alãturi de cei dragi. 

Moº Nicolae deschide

o lunã de sãrbãtori de

iarnã  care dureazã pânã

la 7 ianuarie, când este

celebrat Sfântul Ioan

Botezãtorul.

Sfântul Nicolae este
unul dintre cei mai iubiþi
sfinþi. Ziua Sfântului
Nicolae se mai numeºte,
prin unele þinuturi, Crã-
ciunul Copiilor.

Conform tradiþiei, în
noaptea de 5 spre 6
decembrie, copiii îºi pun

ghetuþele la uºã ºi aºteaptã
ca Moº Nicolae sã le punã
în ele daruri, peste noapte. 

În popor se mai spune
cã iarna începe de Sfântul
Nicolae, când moºul îºi
scuturã barba albã. 

De ziua lui, se fac ºi pre-
ziceri despre cum va fi
vremea în anul urmãtor, se
pun crenguþe de pomi
fructiferi în apã ºi dacã
acestea vor înflori de Anul
Nou, se spune cã livezile
vor avea rod bogat. 

Ziua prãznuirii sale 

a devenit sãrbãtoare

bisericeascã naþionalã,

ca urmare a Hotãrârii

Sfântului Sinod din 14

noiembrie 2001, datoritã

evlaviei poporului

drept-credincios faþã de

Sfântul Apostol Andrei. 

Tradiþia ºi folclorul
românesc amintesc
despre prezenþa Sfântului
Apostol Andrei în pãrþile

Dobrogei, mai exact
despre popasul fãcut de
Sfântul Andrei pe terito-
riul dregãtorilor Cutusun
ºi Dura, în satul Cuzgun,
astazi hotarul comunei
Ion Corvin, judeþul
Constanþa. 

În apropierea acelei
aºezãri se aflã o pãdure
unde se gãsesc douã
peºteri, care au servit
apostolului ºi însoþitorilor
sãi drept loc de odihnã.

La mulþi ani!

Moº Nicolae deschide 

o lunã de sãrbãtori de iarnã  
6 decembrie  - Sfântul Nicolae
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Prof. Dr. Petruþa STAN

Serialul relatãrii acestui eveniment
important continuã, de data aceasta
printr-un articol nesemnat, pãstrând însã
nota evocatoare a personalitãþii marelui
savant: „Dar acum, ne oprim la Vãleni.
Acolo se simte mai dureros, mai amarnic
decât oriunde, golul pe care moartea pro-
fesorului l-a lãsat în viaþa spiritualã a þãrii.

Au rãmas doborâte de un cutremur, care
n-a fost doar al pãmântului, dar ºi al sufle-
tului românesc, mai toate instituþiile zidite
din inima, din cugetul ºi fapta lui Neculai
Iorga la Vãleni. Autorul acestor rânduri a
încercat mândria de a-ºi fi trãit anii
tinereþii în acest târg sub imperiul ºi duhul
înzecit creator al marelui dascãl, – dupã
cum a încercat acum douã zile, gustul de
cenuºã al unui ciclu silnic ºi timpuriu
încheiat.” 

Portretul pe care Miron Radu
Paraschivescu îl realizeazã lui Nicolae
Iorga, pe care îl ºi numeºte dupã con-
semnarea în actele de stare civilã Neculai
Iorga, este absolut remarcabil, demon-
strând o anume veneraþie, pãstratã poate
din copilãria vãlenarã în care viitorul poet
îl va fi întâlnit pe uliþele târgului de provin-
cie pe marele om de culturã: 

„I s-a imputat de nenumãrate ori lui

Neculai Iorga o aºa zisã inconsecvenþã,

dar s-a uitat întotdeauna cã mãrturia

materialã a consecvenþei spiritului sãu

se aflã acolo, la Vãlenii de Munte: în

cursurile de varã ale Universitãþii

Populare, la ºcoala de misionare, la

Cãminul studenþilor, la ºcoala Artelor

Uitate, la Teatrul în aer liber, – pretutin-

deni unde credinþa nestrãmutatã a pro-

fesorului în eficienþa duhului creator

românesc se împlinea prin actul cate-

goric al transmiterii ºi continuitãþii

roadelor, cãtre un suprem legatar, –

Tineretul.” 

Sunt prezentate aici multe din dezide-
ratele ulterioare ale lui Miron Radu
Paraschivescu însuºi, dorinþa sa de matu-
ritate de a crea la Vãlenii de Munte o
ºcoalã de literaturã pentru tinerii aspiranþi

în ale gloriei, de a înlesni pentru alþii dru-
mul anevoios al creaþiei, de a întinde 
o mânã dezinteresatã celor bãnuiþi de
talent literar.

Exemplul lui Nicolae Iorga pare sã fi
fost, dacã nu un model spiritual, cel puþin
un posibil îndrumar intelectual pentru
autorul articolului. MRP este îndurerat nu
numai de pãrãsirea ºi ruinarea instituþiilor
înfiinþate de Iorga, ci ºi de pervertirea
idealurilor savantului, de transformarea
universitãþii într-o simplã manifestare
pioasã, lipsind-o tocmai de forþa eferves-
centã, activã ºi creatoare pe care i-o impri-
mase Iorga. Pentru el este evident cã
moartea profesorului a redus mult din
importanþa cursurilor de varã, iar prietenii
lui Iorga, sub îndrumarea profesorului
Dimitrie Pompeiu, nu pot suplini entuzias-
mul ºi puterea de a coagula masele, 
care au aparþinut iniþiatorului. Eficienþa
cursurilor de varã consta tocmai în gradul
mare de adresabilitate ºi în ecourile pe
care le stârnea în rândul tineretului stu-
dios al României, ori moartea lui Nicolae
Iorga i-a diminuat tocmai finalitatea.

- va urma -
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Începând din luna martie 2021,
Liceul Tehnologic Agromontan
”Romeo Constantinescu„  Vãlenii
de Munte este ºcoalã partener
într-un nou proiect Erasmus +
„European creative hackathon
to transform us” alãturi de
Instituto de Ensenanza Secun-
daria Obligatoria Cella Vinaria
din Spania, Escola Secundaria
com 3 ciclo do Ensino Basico de
Felguerias din Portugalia ºi ISIS
”U. Nobile – R. Amundsen” din
Italia.

Principalul scop al proiectului
este schimbul de bune practici
între cele patru ºcoli privind
pregãtirea practicã în EntreComp
pentru profesori ºi elevi care se
va încheia cu o evaluare a
elevilor noºtri de 13-16 ani, dez-

voltarea unui plan de a pregãti
lideri printre elevii care au obþi-
nut cele mai bune rezultare la
EntreComp cu o temã bazatã pe
cetãþenia europeanã, integrarea
elevilor care nu se remarcã
neapãrat prin rezultate remarca-
bile la diferite discipline dar au
talente ºi abilitãþi deosebite, pre-
cum ºi elaborarea unor planuri
de îmbunãtãþire pentru fiecare
ºcoalã în parte.

Prima întâlnire din cadrul
acestui proiect a avut loc în
perioada 25 – 28 octombrie 2021
în Spania, fiind organizatã de
Instituto de Ensenanza Secun-
daria Obligatoria Cella Vinaria
din Ceclavin, zona Extramadura. 

La aceastã întâlnire de scurtã
duratã au participat patru pro-
fesori de la ºcoala din Portu-
galia, doi din Italia ºi trei de la

Liceul Tehnologic Agromontan
”Romeo Constantinescu” -
Cristina Mihaela Tronaru,
Tatiana Bãlan ºi Aurelia Iancu.

În cele patru zile de pregãtire
profesorii au participat la ateliere
practice despre EntreComp, un
cadru de referinþã flexibil, amplu
ºi polivalent creat pentru a ne a
ajuta sã înþelegem ce este spiritul
întreprinzãtor ca ºi competenþã
cheie pentru învãþarea pe tot
parcursul vieþii. Prin dezvoltarea
acestor competenþe transversale
putem sã pregãtim elevii pentru
viaþã unde au nevoie sã fie capa-
bili sã identifice oportunitãþi, sã
fie creativi, sã gândeascã critic ºi
etic, sã-ºi aleagã resursele ºi sã
le poatã pune în practicã.
Partenerii spanioli ne-au prezen-
tat câteva idei practice de a impli-

ca elevii în învãþare - un program
TV, precum ºi elaborarea unui
proiect în 3D pentru un nou colþ
european folosind metoda
Scrum.

Foarte interesante au fost ºi
întâlnirile cu pãrinþii ºi auto-
ritãþile locale din Ceclavin,
Acehuche ºi Zarza la Major, pre-
cum ºi cu ºeful cabinetului
preºedintelui guvernului auto-
nom din Extramadura, toþi fiind

foarte implicaþi în dezvoltarea

ºcolii ºi a competenþelor elevilor.
În acele zile am vizitat

Alcantara, Merida, Idanha-a-
Velha, Penha Garcia, Proença-a -
Velha (din Portugalia), Cáceres.

Ultima zi a fost dedicatã eva-
luãrii activitãþilor ºi stabilirii
urmãtoarelor mobilitãþi, la care
vor participa ºi elevi, precum
activitãþile ce vor fi desfãºurate
de fiecare ºcoalã în parte.

Un nou proiect Erasmus + 
la Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu„


