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Concurs pentru iubitorii de table din oraº

Pentru cei mai mulþi dintre
locuitorii oraºului nostru, precum ºi
pentru cei din localitãþile învecinate,
fie cã sunt elevi, fie cã sunt pãrinþi
sau bunici, o întrebare îºi aºteaptã,
de ceva timp, rãspunsul: 

Cine a fost ROMEO
CONSTANTINESCU ºi de ce
numele sãu a fost atribuit celei
mai mari ºcoli din Vãlenii de
Munte - Liceul  Tehnologic
Agromontan? 

Romeo Constantinescu (5 iulie
1939 � 5 decembrie 1993) a fost profe-
sor de geografie, director al Casei de
Culturã Vãlenii de Munte, director al
ªcolii Generale nr. 3, director al
ªcolii Generale nr. 1, inspector ºcolar
de geografie ºi inspector ºcolar 
general adjunct. 

Continuare în PAGINA 2

O ºcoalã, 
un nume  

Romeo
Constantinescu

Douã zile frumoase, 
1-2 septembrie, au fost 
petrecute împreunã de 34 de
iubitori ai jocului cu zaruri la
Centru Cultural "Nicolae
Iorga" Vãlenii de Munte. 

Concurenþii s-au
bucurat de prezenþa
primarului Florin
Constantin, care a
participat la jocuri,
dar ºi la momentele
de relaxare, oferind
premii ºi alte sur-
prize în cadrul con-
cursului.

Invitat de onoare 
primarul Florin Constantin

Dragi elevi, stimaþi pãrinþi ºi profesori,
a sunat clopoþelul pentru începutul

unui nou an ºcolar.
Le adresez copiilor provocarea
competiþiei, a disciplinei ºi a

studiului cu seriozitate.
Îndemnul pentru fiecare

dascãl este sã nu renunþe în
a investi în vieþile elevilor,
cunoaºtere, valori ºi 
idealuri înalte, iar
pãrinþilor le spun sã se
implice activ în educaþia
copiilor ºi sã-i sprijine
la orice pas.

Vã doresc mult 
succes tuturor!
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�Le adresez copiilor provocarea competiþiei,
a disciplinei ºi a studiului cu seriozitate�

�

�

Mesajul primarului Florin Constantin la început de an ºcolar: 

Sute de voluntari 
din Vãlenii de Munte 
au ieºit la 
Ziua Curãþeniei 
�Let�s Do It Romania!�
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Lucrãri de reparaþii 
ºi renovare la clãdiri  
importante din oraº
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168 de donatori de sânge
din Vãlenii de Munte 
AU ALES SÃ DÃRUIASCÃ
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O ºcoalã, un nume - 

ROMEO CONSTANTINESCU

(urmare din pagina 1)

Cine a fost Romeo
Constantinescu ºi de ce numele sãu
a fost atribuit celei mai mari ºcoli
din Vãlenii de Munte - Liceul
Tehnologic Agromontan? 

S-a nãscut la Adjud, judeþul Vrancea, la
data de 5 iulie 1939, tatãl fiind învãþãtorul
Vasile Constantinescu ºi mama Elena
Constantinescu, casnicã.  În perioada
celui de-al doilea Rãzboi Mondial,  anul
1940 i-a prins în Basarabia; pentru a nu fi
deportaþi de ruºi în Siberia, au trecut înot
Prutul. S-au refugiat la Lugoj, în Banat.
Tatãl s-a angajat la CFR, fiind numit ºef de
garã, la început la Galaþi, apoi la Tg. Ocna
(jud. Bacãu). Aici, la Tg. Ocna, elevul
Romeo Constantinescu a urmat gimnaziul
ºi liceul. Din 1958 s-a mutat la Iaºi, tatãl sãu
fiind numit ºef de garã în Gara Nicolina. În
1959 a dat examen la Universitatea �Al. I.
Cuza� din Iaºi, Facultatea Geografie-
Biologie pe care o absolvã în anul 1963. 

A  fost propus sã devinã asistent  în
cadrul Facultãþii de Geografie, dar Univer-
sitatea din Bucureºti numise un alt candi-
dat care sã ocupe postul din partea ei. Uni-
versitatea �Al. I. Cuza� a refuzat aceastã
propunere, iar Ministerul Învãþãmântului
a blocat postul de asistent. Prin repartiþie
naþionalã a ocupat postul de geografie la
ªcoala Scãioºi (Fãgetu), raionul Teleajen

în anul 1963, locuind cu chirie în Vãlenii
de Munte, în casa dr. Ionescu ªiºeºti,
cartierul Tabaci. În 1968 este numit direc-
tor al Casei de Culturã din oraº.

În 1971, solicitã revenirea la catedrã ºi i
se oferã conducerea ªcolii Generale nr. 3
din Vãlenii de Munte. Participã la exame-
nul organizat de Inspectoratul ºcolar
Prahova pentru a ocupa postul de
geografie de la Liceul Industrial �Nicolae
Iorga� de pe strada Brazilor, astãzi Liceul
Tehnologic Agromontan care îi poartã
numele. Astfel, se mutã definitiv cu cate-
dra de geografie din satul Fãgetu, în oraºul
Vãlenii de Munte. 

Dupã scindarea Liceului Industrial
�Nicolae Iorga� (care cuprindea  clasele 
9-12, inclusiv clasele de seral), de noua
structurã gimnazialã � ªcoala Generalã nr.
1 cu clasele 1-10, clasele a 9-a ºi a 10-a fiind
de învãþãmânt complementar, Romeo
Constantinescu preia conducerea ªcolii
Generale nr. 1. 

În anul 1990, în urma unei ºedinþe a
Inspectoratului ºcolar Judeþean Prahova
este propus ca inspector ºcolar de
geografie. În toamna anului 1992 i se pro-
pune funcþia de Inspector ºcolar General
Adjunct pe care o ocupã pânã în anul
1993, când solicitã întoarcerea la catedrã,
din motive de sãnãtate. 

În anul 1980 descoperise cã are diabet
tip II ºi suferise douã intervenþii chirurgi-
cale la Spitalul Fundeni, în 1985 ºi 1986, în
urma cãrora rãmãsese cu un rinichi. În
fiecare an, în prima sãptãmânã din vacanþa
de Paºte organiza excursii de 6 zile prin
ONT pe diverse trasee din þarã, vizate fiind
în principal Maramureºul, mãnãstirile din
Bucovina, jud. Suceava ºi Neamþ, precum
ºi municipiul Iaºi. Vara, în vacanþe, organi-
za expediþii în munþii Bucegi, Fãgãraº,
Parâng, Retezat, Banat ºi Apuseni. 

Îºi iubea elevii, era apropiat de ei ºi, la
rândul sãu, era iubit ºi preþuit de aceºtia.
Dãdea dovadã de un înalt profesionalism,
era meticulos ºi corect. A fost un mare
iubitor de culturã, participa la eveni-
mentele importante ale comunitãþii, din
dorinþa de a spori renumele oraºului ºi de
a contribui la evoluþia lui. Avea intenþia sã
realizeze o monografie a oraºului, proiect
pe care l-a început în anul 1971, prin publi-
carea, în volumul �Hrisoave prahovene�
a articolului cu titlul Câteva date asupra
aºezãrii geografice, denumirii ºi factorilor
care au contribuit la apariþia oraºului
Vãlenii de Munte. 

Partea introductivã a acestui articol
dovedeºte un spirit viu, un talent  extraor-
dinar ºi o sensibilitate deosebitã, având
capacitatea de a ne transporta într-o lume
de poveste, descrisã cu ochiul unui artist.
Cucereºte modul în care este prezentatã
imaginea Teleajenului vãzut ca un rãsfãþat
al naturii: De sub frunþile crenelate ale
Ciucaºului ºi Zãganului, având ca tatã
�Sfinxul Bratocei� ºi drept mamã pãdurea
cu cetinã de brad, se naºte, alunecând la
vale în salturi zglobii peste bolovanii din
cale, Teleajenul � apã de munte ºi de deal,
care-ºi face loc, prin porþi înguste, tãind
munþii sau bãlãcindu-ºi apele prin depre-
siuni largi, spre sud, unde sãrutã ºi apoi
îmbrãþiºeazã firul argintiu al Prahovei.

În memoria celor care l-au cunoscut
a rãmas ca un adevãrat model de ele-
ganþã, atât în atitudine, cât ºi în expri-
mare. Doamna profesoarã de limba
englezã Cristina Tronaru, care i-a fost
elevã, îºi aminteºte cu plãcere perioada
în care l-a avut ca profesor ºi diriginte
pe domnul Romeo Constantinescu. 

Amintiri despre domnul diriginte

Domnul profesor de geografie, Romeo
Constantinescu, mi-a fost diriginte din
clasa a V-a pânã în primul trimestru din
clasa a VII-a, când a pãrãsit aceastã lume.
Deºi au trecut mulþi ani de atunci, îmi
amintesc prezenþa impunãtoare a domnu-
lui profesor, þinuta ºi felul în care ne-a
fãcut cunoºtinþã cu materia pe care o
preda cu drag. Învãþam în cabinetul de
geografie, unde erau dulapuri pline de
roci atent etichetate ºi pe care noi trebuia
sã le pãstrãm în ordine. Era, de asemenea,
o întreagã colecþie de hãrþi pe pereþi.
Printre cele mai dragi amintiri se numãrã
drumeþiile pe care le-am fãcut cu domnul
diriginte la Mãnãstirea Crasna, unde am
mers cu trenul ºi pe jos, veselia ºi modul
interesant în care ne explica ce putem
vedea în jurul nostru, picnicul din pãdure
sau drumul spre Rizãneºti, trecând prin
grãdina casei ce îi aparþinea. Din pãcate,
ultima amintire este tristã, fiind legatã de
moartea ºi înmormântarea domnului
diriginte, la care am participat alãturi de
colegii mei.

De aceeaºi preþuire s-a bucurat ºi din
partea celor doi directori ai ªcolii Gene-
rale nr. 1,  domnul prof. Tusz Ghyorgy
Ianosz ºi domnul prof. Olteanu
Eugeniu care au înaintat Inspectoratului
ªcolar Prahova cererea de schimbare a
numelui în ªcoala Generalã �Romeo
Constantinescu�, dupã trecerea în nefi-
inþã, la data de 5 decembrie 1993, a celui
care a fost, cândva, profesor ºi director al
acestei instituþii de învãþãmânt.  

Prof. MARIA VISOSCHI, 
Liceul Tehnologic Agromontan

�Romeo Constantinescu�
Prof. IOAN VISOSCHI, 

Colegiul Naþional �Nicolae Iorga� 
Vãlenii de Munte

În cadrul zilei de
curãþenie naþionalã decre-
tatã de Asociaþia �Let�s Do
It Romania!�, pe 17 septem-
brie, au rãspuns chemãrii
ºi numeroºi voluntari din
oraºul Vãlenii de Munte. 

Copii din toate unitãþile
ºcolare din localitate, pre-
cum ºi alþi voluntari, au
acþionat pentru curãþarea
cursurilor apelor ºi a altor
zone de pe domeniul pu-
blic.

În total au ieºit la
curãþenie 269 voluntari. În
cadrul acþiunii de la Vãlenii
de Munte s-a colectat gunoi
menajer în cantitate de 880
de kilograme, respectiv deºe-
uri reciclabile, în cantitate de
600 kilograme.

Sute de voluntari 
din Vãlenii de Munte 
au ieºit la 
Ziua Curãþeniei 
�Let�s Do It Romania!�
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�Primul Ghiozdan�

În tradiþia instituitã în Vãlenii de
Munte, ºi la începutul acestui an
ºcolar, administraþia publicã localã
a oferit tuturor bobocilor care au
intrat în clasa pregãtitoare un
ghiozdan echipat cu toate re-
chizitele necesare. 

Au primit �Primul ghiozdan� 160
de copii de la ªcoala Gimnazialã
�Gheorghe Pãnculescu� ºi Liceul
Tehnologic Agromontan �Romeo
Constantinescu�, cu structurile
Miuleºti ºi Valea Gardului. 

Bucuria �bobocilor� a fost
mare, iar pãrinþii au putut aloca
resursele financiare în alte
direcþii pentru dezvoltarea copi-
ilor.

Seniorii oraºului, 
sãrbãtoriþi la împlinirea
vârstei de 90 de ani

Administraþia localã condusã de cãtre 
primarul Florin Constantin continuã
iniþiativa de a sãrbãtori persoanele care
împlinesc frumoasele vârste de 90, 
respectiv 100 de ani, bunici, strãbunici,
pãrinþi, cetãþeni ai oraºului care, prin
munca lor ºi-au adus contribuþia la ceea
ce este astãzi oraºul Vãlenii de Munte. 

Noul an ºcolar a debutat, la Vãlenii de Munte, cu
bucuria revederii, a copiilor, între ei ºi cu dascãlii, la
clase. Toþi aceºtia au gãsit unitãþi ºcolare curate ºi
bine puse la punct, cu toate dotãrile necesare. 

Va fi un an cu înnoiri, dar ºi cu provocãri, la
finalul cãruia vor conta rezultatele elevilor ºi cu
ce acumulãri vor rãmâne ei dupã aceastã
perioadã. Iar rezultatele bune se obþin cu munca
ºi eforturile copiilor ºi cadrelor didactice, dar
ºi cu grija managerilor din învãþãmânt ºi a
autoritãþilor publice locale. Mult succes tuturor!

Structura anului ºcolar
2022 - 2023 

Modulul 1 � CURSURI: de luni, 5 septem-

brie 2022, pânã vineri, 21 octombrie 2022;

 VACANÞÃ: sâmbãtã, 22 octombrie

2022,  - duminicã, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 � CURSURI: luni, 31 octombrie

2022, - joi, 22 decembrie 2022;

 VACANÞÃ: vineri, 23 decembrie

2022, - duminicã, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 � CURSURI: luni, 9 ianuarie

2023, - vineri, 10 februarie 2023;

 VACANÞÃ: �VACANÞA DE SCHI", 

13 -19 februarie a fost decisã în aceastã

perioadã de Inspectorat pentru tot judeþul

Prahova

Modulul 4 � CURSURI: luni, 20 februarie

2023, - joi, 6 aprilie 2023;

 VACANÞÃ: vineri, 7 aprilie 2023, -

marþi, 18 aprilie 2023;

Modulul 5 � CURSURI: miercuri, 

19 aprilie 2023, pânã vineri, 16 iunie 2023;

 VACANÞÃ: sâmbãtã, 17 iunie 2023, -

duminicã, 3 septembrie 2023.

Calendarul anului ºcolar 2022-2023
este organizat pe module - 5 module
despãrþite de 5 vacanþe, fiind eliminatã
denumirea de �semestre�.

La mulþi ani din partea 
Primãriei 

Vãlenii de Munte! 
Cu ocazia împlinirii 
a 90 de ani, a fost 
sãrbãtorit domnul 

SAS - SCROB NICOLAE  
nãscut pe 25 septembrie 1932.

Primãria
Vãlenii de Munte a
desfãºurat o serie de lucrãri 
la obiective din oraº, în ultima
perioadã de timp. 

Au fost executate lucrãri de
reparaþii ºi renovare la ªcoala de
Misionare �Regina Maria�, obiectiv 

ce gãzduieºte Muzeul de Artã
Religioasã �Nicolae Iorga� ºi Muzeul
de Etnografie al Vãii Teleajenului (în
anexa ºcolii), în clãdiri de patrimo-
niu, de mare valoare, ale oraºului.

La început de an ºcolar, 

Toþi elevii din clasa pregãtitoare 
au primit gratuit �Primul Ghiozdan�

ªcoala de misionare
�Regina Maria�

De asemenea, au fost efectuate
lucrãri de reparaþii la Grãdiniþa cu
program normal nr. 2 (Miuleºti) din
Vãlenii de Munte, înainte de
începerea anului ºcolar.

Cadastru sistematic Sectoare 11, 12, 51, 54, 56
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã

Prahova anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 11, 12, 51, 54 ºi 56, aparþinând
U.A.T. Vãlenii de Munte, pe o perioadã de 60
de zile calendaristice, (8.09. - 6.11. 2022) con-
form art. 14 alin. (1) ºi (2) din Legea cadastru-
lui ºi a publicitãþii Imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completarile ulte-
rioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul

Primãriei Oraº Vãlenii de Munte ºi pe 
site-ul A.N.C.P.I. 

Program: Luni - Vineri - orele 9.00 ºi
12.00; e-mail Primãria Vãlenii de Munte:
primariavaleniidemunte@yahoo.com,
Telefon: 0244.280.816 (interior comparti-
ment cadastru ºi agricultura) ºi 0752.130.679. 

Informaþii privind Programul naþional
de cadastru ºi carte funciarã 2015 - 2023
se pot obþine pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf 

Lucrãri de reparaþii ºi renovare la clãdiri  
importante din oraº
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Sâmbãtã, 17 septembrie, la
Centrul Cultural �Nicolae Iorga� din
Vãlenii de Munte, a avut loc o nouã
acþiune de donare de sânge, orga-
niztã de Asociaþa D.O.N.A în
parteneriat cu Centrul de Transfuzii
Sanguine Ploieºti, Spitalul
Orãºenesc Vãlenii de Munte ºi
Primãria Oraºului Vãlenii de Munte.

Au rãspuns apelului de a dona sânge
pentru semenii lor cu grave probleme
de sãnãtate 168 de persoane, 7 fiind
respinse din motive medicale. 

�Vã mulþumesc tuturor pen-
tru implicarea într-o nouã cam-
panie de donare de sânge, la
care au fost prezente 168 de per-
soane, care au donat aproxima-
tiv 73 de litri de sânge. 

Pentru semenii noºtri aflaþi în
suferinþã, sângele înseamnã
viaþã, iar gestul oamenilor din
Vãlenii de Munte le poate salva
viaþa în cele mai grele situaþii.� -
Florin Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de Munte.
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AU ALES SÃ DÃRUIASCÃ VIAÞÃ!

Oraºul Vãlenii
de Munte a gãzduit,

în data de 10 septem-
brie, un concurs de tenis

de masã clasa A + Regional, la
care au participat sportivi din 

5 judeþe (Prahova, Dâmboviþa, Buzãu,
Cãlãraºi ºi Ialomiþa), clasaþi în 4 cate-

gorii (Hobby + Avansati + Open + Elite).

Concursul intitulat  �Ziua Naþionalã AMATUR� s-a
þinut la Sala de Sport �Nicolae Manolescu�, într-o organi-

zare ireproºabilã.
Un concurs de aceeaºi anvergurã va fi organizat de oraºul

Vãlenii de Munte, cu ocazia, Festivalului Þuicii - Sebãrile Toamnei
în ultimul week-end al lunii octombrie, ne-a informat Mugurel

BÎRZILOIU, directorul Sãlii de Sport �Nicolae Manolescu�.

Concursuri de tenis de masã de mare anvergurã,
în aceastã toamnã, la Vãlenii de Munte

Odatã cu începerea noului an ºcolar, 
Clubul Sportiv Orãºenesc Teleajenul are

plãcerea de a INVITA TOÞI COPII din clasele 
I-IV la ÎNSCRIEREA GRATUITÃ pentru 

cursuri de TENIS DE MASÃ.

Locaþie: 

Program: Luni 15.30 - 17.30
Miercuri 10.00 - 12.00

Contact: Soare Valentin, Tel. 0766454264

Sala de Sport 
�Stelian Manolescu�


