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Spitalul Vãlenii de Munte a deschis o secþie Covid

Din cauza exploziei de cazuri
Covid în ultima perioadã, în România, autoritãþile cautã soluþii
pentru aceastã grea situaþie.
Din 14 octombrie, la Spitalul
Orãºenesc Vãlenii de Munte, a
fost deschisã o secþie Covid, în
cadrul clãdirii care gãzduia
înainte Secþia de Fizioterapie.
“Cum directiva primitã de la
Ministerul Sãnãtãþii ºi celelalte

organisme cu atribuþii de a lua
mãsuri în privinþa pandemiei, a
fost sã se limiteze numãrul de
internãri la bolnavii cronici, am
reorganizat saloanele de fizioterapie, deoarece la aceastã
secþie practic toþi bolnavii internaþi erau cronici”, ne-a declarat
Marian Nicolae, managerul
Spitalului Orãºenesc Vãlenii
de Munte.
Iniþial au fost alocate 12 paturi
pentru bolnavii de Covid internaþi, aceasta fiind capacitatea
instalaþiei de oxigen a spitalului,
dupã care secþia a fost extinsã la
17 paturi, în urma achiziþionãrii
de cãtre Primãrie a 5 concentratoare de oxigen.
La momentul documentãrii
acestui material, la finele lunii
octombrie, erau ocupate toate

cele 17 paturi, o parte cu bolnavi
care s-au prezentat cu simptome
Covid la Camera de Gardã a
Spitalului Orãºenesc ºi care au
fost testaþi pozitivi, dar ºi cu câteva cazuri preluate de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Ploieºti,
pentru decongestionarea acestei
unitãþi medicale practic sufocate
de numãrul mare al pacienþilor
infectaþi cu virusul Covid. Spitalul din Vãleni trateazã cazuri de
gravitate uºoarã sau medie.
“Putem sã mãrim încã
numãrul de paturi, însã numai
dacã primim concentratoarele
de oxigen promise de Ministerul
Sãnãtãþii sau dacã vom putea
mãri capacitatea instalaþiei
de oxigen a spitalului”, a mai
precizat managerul Marian
Nicolae.
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Lucrãri edilitare pe strãzile oraºului
Primãria Vãlenii de
Munte deruleazã
lucrãri de amenajare
a rigolelor în mai
multe zone din oraº,
cu risc de inundaþie
sau acumulare de ape
la precipitaþii masive,
pentru a proteja proprietãþile din zonã ºi a
se evita inundarea
carosabilului.

A fost finalizatã
o astfel de lucrare
pe strada Cãrãmidari,
cu amenajarea de
rigole ºi realizarea
de podeþe.
În lucru se aflã ºi
amenajarea infrastructurii de drum pe
Fundãtura Nicolae
Bãlcescu.

Strada Cãrãmidari

Rata Covid Vãlenii de Munte (27.10.2021) =
10,19 cazuri la mia de locuitori

Vãlenarii se imunizeazã
în numãr din ce în ce mai mare
Începând în jurul datei de
20 octombrie, adresabilitatea la
Centrul de Vaccinare Vãlenii de
Munte a crescut masiv.
Dacã în luna septembrie, s-au
administrat ºi numai 5 vaccinãri
pe zi, vineri 22 octombrie au
fost vaccinate nu mai puþin de
153 de persoane.
“Majoritatea cazurilor sunt
pentru prima dozã de vaccin,
însã oamenii vin ºi pentru a
doua ºi a treia dozã de
vaccin,” ne-a declarat dr. Doru
Gâjman (foto), coordonatorul
Centrului de Vaccinare Vãlenii
de Munte.
Doctorul Gâjman este prezent
la centrul de vaccinare 4 zile pe
sãptãmânã, dupã amiaza, dupã
ce dimineaþa dã consultaþii la
propriul cabinet, ca medic de
familie, iar în celelalte zile se
ocupã, de asemenea, de bunul
mers al lucrurilor la Centru.
“Cu condiþiile pe care ni le
oferã domnul primar la cen-

tru, activitatea se desfãºoarã
foarte bine”, a mai declarat
medicul.
La Centrul de vaccinare
Vãlenii de Munte se foloseºte
serul Pfizer.
Mai mult, doctorul Doru
Gâjman, împreunã cu soþia, dr.
Mirela Mihaela Gâjman au reuºit
sã administreze ºi la propriul
cabinet, ca medici de familie,
propriilor pacienþi, mii de doze
de vaccin Pfizer, Moderna ºi
Johnson&Johnson.

Centrul de Vaccinare Vãlenii de Munte funcþioneazã
la Centrul Cultural “Nicolae Iorga”, strada Berevoieºti, nr. 9
Program zilnic, orele 14-20

Fundãtura Nicolae Bãlcescu

Mãsuri pentru combaterea pandemiei
începând din 25 octombrie 2021
Comitetul Naþional pentru Situaþii
de Urgenþã a aprobat Hotãrârea
numãrul 91 privind stabilirea unor
mãsuri suplimentare în scopul
gestionãrii riscului de sãnãtate
publicã cauzat de numãrul mare de
infectãri cu virusul SARS-CoV-2, prin
care se propune:
 interzicerea, pentru o perioadã de
30 zile, circulaþiei persoanelor în afara
locuinþei/gospodãriei în intervalul orar
22,00-05,00, cu anumite excepþii;
interzicerea, pentru o perioadã de
30 zile, desfãºurãrii activitãþii operatorilor economici care activeazã în dome-
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niul comerþului/prestãrilor de servicii în
spaþii închise ºi/sau deschise, în intervalul orar 21,00-05,00;
 interzicerea activitãþii în baruri,
cluburi ºi discoteci pentru o perioadã
de 30 zile, precum ºi organizarea ºi
desfãºurarea evenimentelor private
(nunþi, botezuri, mese festive etc.), a concertelor ºi spectacolelor;
 interzicerea participãrii spectatorilor la competiþiile sportive;
 accesul la toate activitãþile ºi evenimentele organizate în perioada de 30 de
zile conform prezentei hotãrâri, sã fie permis doar persoanelor vaccinate sau
trecute prin boalã;

Telefoane utile:
 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 - ROSAL
Prahova: 0244.933

 organizarea programului de lucru
în regim de telemuncã sau muncã la domiciliu pentru cel puþin 50% din angajaþi;
 instituirea obligativitãþii purtãrii
mãºtii de protecþie, în toate spaþiile
publice închise ºi deschise, precum ºi
la locul de muncã ºi în mijloacele de
transport în comun. Se excepteazã

urmãtoarele categorii de persoane:
a) copiii cu vârsta mai micã de 5 ani;
b) persoanele care sunt singure în
birou;
c) prezentatorii TV ºi invitaþii acestora, cu condiþia respectãrii distanþei de
3 metri între persoane;
d) reprezentanþii cultelor religioase,
 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

în timpul slujbelor, cu condiþia respectãrii distanþei de 3 m între persoane;
e) persoanele care desfãºoarã activitãþi fizice intense ºi/sau în condiþii
de muncã solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescutã etc.) sau activitãþi sportive.
Hotãrârea 91/22.10.2021, cuprinde
mai multe detalii privind aplicarea
mãsurilor prevãzute de acest act normativ, putând fi consultatã în forma
sa integralã inclusiv din mediul
online.
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
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Cuplurile cu 40 de ani de cãsnicie omagiate ºi premiate
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În frumoasa tradiþie pãstratã în
fiecare an, cuplurile cu o longevitate de admirat, din oraºul noastru,
având 40 de ani de cãsnicie împliniþi în 2021, au fost omagiate ºi
premiate cu ocazia Zilei
Persoanelor Vârstnice.
Deºi nu s-a mai putut organiza, ca în
vremurile bune, o festivitate cu multã
lume, cu socializare, concerte, în actualul context al pandemiei, cuplurile
sãrbãtorite au fost vizitate acasã de
reprezentanþi ai administraþiei publice
locale ºi sãrbãtorite pe rând. Nu mai
puþin de 35 de cupluri s-au aflat pe
lista sãrbãtoriþilor ºi au primit
diplome, o frumoasã orhidee ºi suma

de 300 de lei ca o rãsplatã din partea
comunitãþii pentru exemplul lor de
iubire, rãbdare, înþelegere pe care
l-au dat urmaºilor lor ºi tuturor celor
care îi cunosc.
“Avem de învãþat de la aceºti
oameni cum se trãieºte o viaþã
împreunã, pentru binele lor ºi al
familiei, cu clipe frumoase dar ºi
greutãþi. Ne gândim la ei cu
dragoste, sunt pãrinþii ºi bunicii
noºtri ºi meritã respect ºi atenþie.
Le urez la mai mulþi ani, cu
bucurii ºi sãnãtate, ºi de acum
înainte.”
Florin CONSTANTIN,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte

Familiile care în 2021 împlinesc 40 de ani de cãsnicie
ºi au depus cerere în acest sens
1. Ana Gheorghe ºi Elena
2. Anton Ion ºi Steliana
3. Barbu Dumitru ºi Aniºoara
4. Buzea Ion ºi Daniela
5. Cioroboiu Nicolae ºi Constanþa
6. Cojocaru Gheorghe ºi Elena
7. Coman Vasile ºi Antonica
8. Constantin Gelu ºi Elena
9. Crivãþ ªtefan ºi Mariana
10. Dragomir Valentin ºi
Natalia-Veronica
11. Dumitraºcu Aurelian ºi Olga
12. Dumitru Dumitru ºi Mariana
13. Georgescu Gheorghe ºi Ana
14. Gârbea Gheorghe ºi Victoria
15. Grama Ioan ºi Vasilica
16. Ilioiu Ion ºi Marieta
17. Jumãrea Dorel ºi Filofteia
18. Lascu Gheorghe ºi Maria

19. Marin Marian ºi Maria
20. Maineciu Constantin ºi Maria
21. Mihai Gheorghe ºi Victoria
22. Minea David ºi Ana
23. Moise Dumitru ºi Lucia
24. Morcovescu Eugeniu ºi
Mariana
25. Neicu Constantin ºi Aurelia
26. Niculae Toma ºi Anisoara
27. Niþã Nicolae ºi Silvia
28. Niþã Gheorghe ºi Filofteia
29. Oancea Florica ºi Elena
30. Raicu Romicã ºi Maria
31. Rotaru Ion ºi Constanta
32. State Liviu ºi Artemiza
33. Toader Ion ºi Constanþa
34. Toader Constantin ºi Elena
35. Trãscãu Teodor ºi Elena

În atenþia celor care solicitã ajutoare
pentru încãlzirea locuinþei
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei ºi suplimentele pentru energie
se acordã pe bazã de cerere însoþitã
de actele doveditoare privind componenþa familiei, veniturile acesteia ºi
sistemul de încãlzire utilizat.
Familiile cu venituri nete lunare
mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizeazã venituri nete lunare pânã la
2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei în sezonul rece
(perioada de 5 luni cuprinsã între data
de 1 noiembrie a anului curent ºi data de
31 martie a anului urmãtor).
Cererea ºi declaraþia pe propria
rãspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încãlzire se depun la Primãria

Vãlenii de Munte pe parcursul sezonului rece, dupã cum urmeazã:
 pânã la data de 20 ale lunii,
acordarea dreptului se va realiza
începând cu luna respectivã;
 dupã data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza
începând cu luna urmãtoare.

AJUTORUL DE ÎNCÃLZIRE
se acordã:
 numai pentru un singur sistem de
încãlzire
 numai familiilor ºi/sau persoanelor singure care nu beneficiazã de
alte forme de sprijin pentru încãlzirea
locuinþei
 numai pentru o singurã locuinþã
(pentru locuinþa de domiciliu sau de
reºedinþã)

numai titularului contractului
/convenþiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 numai consumatorilor vulnerabili
care nu deþin altã formã de încãlzire, au
fost debranºaþi de la furnizarea
energiei termice sau a gazelor naturale
ºi au contracte valabile de furnizare a
energiei electrice (în cazul solicitãrii
ajutorului pentru încãlzirea cu energie
electricã)
ACTE NECESARE - OBLIGATORII:
 copie act proprietate;
copie contract de închiriere/comodat/concesiune;
copie act de înstrãinare a imobilului cu clauza de întreþinere sau
rezervã dreptului de abitaþie/uzufruct,

copie BI/CI, pentru persoanele
peste 14 ani;
copie certificate naºtere pentru
copii sub 14 ani;
copie certificat cãsãtorie/certificat
deces/sentinþã divorþ;
veniturile nete realizate de toþi
membrii familiei în luna anterioarã
depunerii cererii;
extras cont pentru persoanele care
deþin conturi bancare;
copie talon autoturism (unde este
cazul)
factura de gaze naturale/ energie
electricã
 certificat fiscal pentru toate persoanele majore din familie, eliberat de
birou I.T.L din cadrul primãriei.
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15 familii tinere din Vãlenii de Munte
au primit cheile apartamentelor ANL
Joi, 30 septembrie 2021,
cele 15 familii tinere care
au fost selectate, în urma
evaluãrii dosarelor
depuse, sã locuiascã în
blocul ANL dat în folosinþã
recent, la Vãlenii de Munte,
au intrat în locuinþele pe
care le ocupã cu chirie.
Locuinþele, respectiv 7 garsoniere ºi 8 apartamente cu 2
camere, au fost construite în
B-dul Nicolae Iorga, nr. 158-

160, pe un regim de înãlþime
Sth+P+2E+M.
Valoarea totalã a investiþiei
în acest bloc a fost de
2.631.305,06 lei (inclusiv
TVA).
Blocul ANL pentru tineri
de pe Bd. Nicolae Iorga a
ieºit, aºa cum era ºi de aºteptat, un model de imobil de
locuinþe colective. Atât împãrþirea, aranjamentul interior ºi finisajele aprtamentelor
ºi garsonierelor, cât ºi amena-
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jarea spaþiului exterior, de
excepþie, fac din cele 15
locuinþe habitatul ideal unde
tinerii chiriaºi ANL vor locui
de acum înainte.
“Mã bucur cã lucrãrile
blocului ANL au fost
încheiate, iar astãzi au fost
înmânate cheile celor 15
tinere familii din Vãlenii de
Munte. Sã aveþi grijã de ele
ºi sã le întrebuinþaþi sãnãtoºi!” - le-a urat tinerilor primarul Florin CONSTANTIN.

MIRON RADU PARASCHIVESCU LA VÃLENII DE MUNTE (II)

Prof. Dr. Petruþa STAN
Personajul aproape legendar pentru
Miron Radu Paraschivescu este Leana
Savu, nevastã de dascãl bisericesc aflat
pe front, devenitã mama-Leana. Portretul
este remarcabil ºi va bântui nu numai
prin jurnalul de mai târziu, ci ºi prin
orice articol evocator ulterior semnat de
poet: „Cât despre mama-Leana, ea era
Maica Domnului în persoanã. Blondãcânepiu, cu ochii de-un albastru
deschis cum e cerul la zenit, cu un
mare neg pe obrajii albi ºi netezi, cu
glasul domol ºi potolit, întotdeauna
odihnitor de cald, ea contrasta total
cu toate fiinþele pe care le cunoscusem pânã atunci.”
Alt portret memorabil este cel al vestitului meºter potcovar al târgului, vãzut la
dimensiunile unui Hefaistos rural,
autorul primei sãnii cu care Miron Radu
Paraschivescu ºi-a început aventurile
hibernale ale copilãriei: „Lisandru
Galbenu, meºter vestit nu numai în

târgul lui, dar ºi prin satele din împrejurimi, de unde veneau þãranii cu boii
ºi cu caii lor sã li-i potcoveascã. De ce
l-o fi chemat Galbenu pe acest Vulcan
al Vãlenilor, nu am nici un fel de
ºtiinþã. þin minte doar cã aºa am auzit-o
pe mama-Leana numindu-l ºi nu fãrã o
undã de respect în care intra ºi nu ºtiu
ce fel de ironie geloasã parcã.”
Menþiuni despre Vãlenii de Munte
apar ºi în articolele semnate de Miron
Radu Paraschivescu, în calitatea sa de
corespondent al ziarului Timpul, cu prilejul deschiderii Universitãþii Populare
„Nicolae Iorga”.

„Încã de Sâmbãtã dupã masã, în târgul
Vãlenilor, pitit între coamele dealurilor ce
se întind de-o parte ºi de alta a
Teleajenului, parcã anume ca sã-l fereascã de zgomot ºi zãdãrnicii –
rãmânând un loc de muncã tãcutã ºi spornicã – domnea un duh de adâncã ºi
reculeasã sãrbãtoare. Strãlucitor de alb în
lumina tare a soarelui de iulie, Vãlenii de
Munte înfãþiºa totuºi o atmosferã cernitã,
mutã, îndureratã: a doua zi, avea sã-ºi
aminteascã – ºi din plin – de acela care
i-a fost cel mai vrednic ºi luminat
cetãþean, pãrinte ºi fiu spiritual
deopotrivã; avea sã retrãiascã prezenþa
neînfricatã ºi viforoasã a Profesorului. Nu
mai rãsunau pe vãile adânci, umbroase ºi
resfirate, ale orãºelului dintre dealuri,
paºii voioºi ai cohortelor numeroase de
studenþi ºi studente – strânºi din toate
colþurile þãrii deci mii ºi ale strãinilor
veniþi de dincolo de hotarele ei – nu se
mai rãspândea în vãzduhuri acea neþãrmuritã bucurie care doar a tinereþii creatoare este: cel mai tânãr ºi mai neostenit
dintre toþi, profesorul Neculai Iorga,
lipsea. Chiar dacã la tot pasul, la fiece colþ
de stradã, în preajma tuturor lãcaºurilor
pe care le-a întemeiat ºi din care geniul lui
de mare cãrturar, agitator ºi îndrumãtor a
fãcut atâtea instituþii de culturã, boarea
trezea ºi însufleþea umbra lui Neculai
Iorga, – sau poate tocmai de aceea – târ-

gul rãmânea mai departe cernit, aºteptând cu o gravã ºi împietritã durere, o
minune care ºtia bine cã nu se va ivi.”
Dupã evocarea pioasã a personalitãþii
savantului, jurnalistul descrie, pe un ton
acid, starea lãcaºurilor constituite la
iniþiativa lui Iorga ºi aflate, dupã dispariþia
sa, într-o neagrã uitare. În mod evident,
Miron Radu Paraschivescu este oripilat
de nepãsarea autoritãþilor:
„Neculai Iorga n-a murit desigur, –
chiar dacã zidurile casei sale sunt astãzi
în paraginã, chiar dacã gardul <<ºcolii de
misionare>> e cãzut ºi curtea plinã de
bãlãrii, chiar dacã sala strâmtã, dar
mereu primitoare a <<Universitãþii
Populare>> nu mai poartã pe fruntea ei –
ºi de ce oare? – numele ctitorului ºi al luptãtorului, chiar dacã Muzeul de icoane ºi
tipãrituri bisericeºti e în ruinã, chiar dacã
ºcoala de fete – altãdatã cãminul de varã
al studentelor – ºi cea de bãieþi – cãminul studenþilor – sunt doar o amintire,
doborâte acum, chiar dacã atelierele
tipografiei <<Datina Româneascã>> zac
mute ºi cu uºile ferecate – chiar atunci,
ºi mai cu seamã atunci, toþi cei ce au
crezut în verbul de foc al lui Neculai
Iorga, în spiritul sãu de tâlmaci ºi
deopotrivã fãuritor al Istoriei, au datoria
sã continue lupta deschisã de el.”
- va urma -

