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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Interviu cu IOANA-ALEXIA
ENESCU, eleva de nota
10 la bacalaureat:

Au fost predate amplasamentele
pentru construirea blocurilor
cu locuinþe sociale
în zonele Ghiduleºti
ºi Eaubonne

“Dedic succesul
tuturor profesorilor
mei de pânã acum”

Patru blocuri în regim parter+2
etaje+mansardã, ce însumeazã
56 de locuinþe sociale.
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Festivalul Copiilor
la Vãlenii de Munte
În zilele de 3 ºi 4 august, va avea loc
FESTIVALUL COPIILOR, la Vãlenii de Munte,
în organizarea Primãriei Oraºului, prin
Centrul Cultural “Nicolae Iorga”.
Evenimentul se va
desfãºura pe platoul din
faþa Centrului Cultural,
acolo unde copiii sunt
aºteptaþi dupã orele 18.00,
când se va mai fi trecut
arºiþa amiezii.
Cei mici vor avea la
dispoziþie jocuri gonflabile, carusel etc.
Animatorii vor antrena
copiii în jocuri interactive,
la dansuri sau le vor oferi
o altã atracþie - picturã pe
faþã ºi multe alte surprize.

Foto
arhivã
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Asociaþia Cultul Eroilor, Filiala Vãlenii de Munte
ridicã un monument în Republica Moldova
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor “Regina
Maria” Filiala Vãlenii de Munte (preºedinte col.
retragere Nicolae Moise), Asociaþia Veteranilor de
Rãzboi 1992 Tiras -Tighina (preºedinte col. retragere Anatolie Caraman) ºi Asociaþia Culturalã “Bucureºti - Chiºinãu” din România
(preºedinte Neculai Ursu) vor inaugura,
în data de 30 iulie 2022, Monumentul
Eroilor Români cãzuþi la Nistru, în
localitatea Slobozia - Horodiºte,
Raion Rezin, Republica Moldova.

Monumentul
este închinat militarilor cãzuþi în
anul 1941, la
retragerea trupelor române din
Basarabia, în
urma ultimatului
trimis de Uniunea
Sovieticã, dupã
încheierea tratatului Ribbentrop
Molotov.

O delegaþie din
România, cu participanþi inclusiv din
Vãlenii de Munte se va
deplasa în Republica
Moldova, cu acest prilej.
În cadrul ceremoniei,
se vor depune coroane
de flori de cãtre membrii
asociaþiilor menþionate,
iar un sobor
de preoþi va
oficia slujba
de pomenire
a eroilor ºi
de sfinþire a
monumentului închinat
acestora.

Eroii nu
mor
niciodatã!
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Dumitru Muºel - un sculptor ancorat
în timpul prezent, dar ºi dincolo de el
Ana Enescu
Cei care au trecut prin zona
pieþei din Vãlenii de Munte nu se
poate sã nu fi remarcat sculpturile
de pe terasa domnului Dumitru
Muºel, vãlenar prin adopþie de peste
douãzeci de ani. Curiozitatea stârnitã de aceste sculpturi originale m-a
fãcut sã îmi doresc sã îl întâlnesc pe
creatorul lor ºi sã îi propun sã participe ca invitat în cadrul unui
proiect iniþiat împreunã cu doamna
profesor Petruþa Stan, Artiºtii localimodele ºi surse de inspiraþie pentru
elevi.
Redau în continuare plãcuta discuþie avutã cu artistul...

A.E.: Domnule Muºel, cum aþi
devenit sculptor? Când aþi intrat
în contact cu aceastã artã?
D.M.: Eu m-am nãscut în comuna
Davideºti, aproape de Câmpulung
Muscel, în 1931, dar tatãl meu lucra la
Bucureºti ºi, în 1951, în timp ce mã plimbam cu tata pe Calea Victoriei, am
vãzut un anunþ în ziarul ,,Universul”:
Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae
Grigorescu” angaja modele. M-am
prezentat acolo ºi m-au angajat ca
model la clasa sculptorului Constantin
Baraschi. Am lucrat ca model doi ani ºi
desenam ºi eu în pauza pe care o
aveam, iar studenþii din ultimul an îmi
apreciau lucrãrile. La un moment dat, a
trebuit sã îmi aleg o meserie. Am
devenit electrician ºi, mai târziu, am

Shakespeare). Mulþi dintre cei
reprezentaþi m-au vizitat cu diverse
ocazii: George Becali, Adrian Pãunescu,
Petre Roman, Theodor Meleºcanu. Pe
terasa care se vede din stradã sunt
mãºti ale Caracterelor lui Boileau, personajele specifice operelor clasice.

A.E.: Cum vã alegeþi subiectele?
Ce vã inspirã?
urmat liceul la seral. În 1962 sau 1963,
aveam un prieten profesor la UNATC ºi
el mi-a propus sã urmez cursurile ºcolii
Populare de Artã. Am fãcut patru ani
Regie ºi Actorie, apoi am plecat în
armatã. Când lucram la Textila Griviþa,
am gãsit o bucatã de lemn ºi am
început sã sculptez...

A.E.: Cum de v-aþi stabilit
tocmai la Vãlenii de Munte?
D.M.: În 2001 am venit la Vãleni pentru cã la Bucureºti stãteam la etajul al
zecelea ºi nu aveam cum sã sculptez.
Soþia mea era din Ardeal, dar socrul
meu a fost comandant de pompieri aici
ºi s-au mutat în acest oraº, iar noi am
rãmas cu aceastã moºtenire (casa în
care locuiesc ºi acum).

29 iulie, Ziua Imnului Naþional –
“Deºteaptã-te, române!”
29 iulie, Ziua Imnului
Naþional – “Deºteaptã-te,
române!”, sãrbãtoritã,
anual, începând din 1998,
ca urmare a unei hotãrâri a
Senatului României, din 18
mai 1998.
Pe 29 iulie 1848, “Deºteaptã-te, române!” a fost cântat pentru prima datã în
Parcul Zãvoi din Râmnicu
Vâlcea. Interzis de regimurile
totalitare timp de aproape o
jumãtate de secol, “Deºteaptã-te, române!” a fost ales,
imediat dupã Revoluþia din
Decembrie 1989, imnul
naþional al României, fiind
consacrat prin Constituþia din
1991. În varianta prescurtatã
imnul este intitulat Deºteaptã-te române ºi conþine

4 strofe, selectate din cele 11
strofe ale poeziei Un rãsunet.
La ocazii festive se interpreteazã strofele 1, 2, 4
ºi 11.
Versurile imnului
naþional actual al României
aparþin lui Andrei
Mureºanu (1816-1863), poet,
jurnalist, traducãtor, un adevãrat tribun al al epocii
Revoluþiei de la 1848. Muzica
a fost compusã de Anton
Pann (1796-1854), cunoscut
poet ºi culegator de folclor.
Poemul “Un rãsunet” al
lui Andrei Mureºanu, scris
în vremea Revolutiei de la
1848, a fost pus pe note în
câteva zile de Anton Pann.
Imnul de stat al României
este alcãtuit din unsprezece
strofe.

A.E.: Cam câte sculpturi aþi
realizat ºi pãstraþi aici? Care este
povestea lor ºi care sunt cele mai
importante pentru dumneavoastrã?
D.M.: Sculpturile pe care le vedeþi au
fost realizate de-a lungul a aproape cincizeci de ani ºi sunt 800-900. Unele dintre ele sunt din lemn, altele din marmurã, alabastru, cremene sau argilã
porþelanatã. Aproape o sutã sunt
chipuri ale unor personalitãþi contemporane din diverse domenii, de la
teatru ºi muzicã la politicã (Radu
Beligan, Monica Anghel, Irina Loghin,
Traian Bãsescu, Ion þiriac º.a.), dar ºi
oameni de culturã celebri (Nichita
Stãnescu, Nicolae Iorga, Brâncuºi,

D.M.: Sculpturile mele sunt legate de
viaþa noastrã, a umanitãþii de acum
(spre exemplu, Pãmântul deocamdatã),
altele sunt inspirate din mitologie
(precum Gorgona sau Prometeu
înlãnþuit) ori din istoria culturii
(Oameni ºi pãsãri îi surprinde pe
Goethe, Schiller, Sofocle, Euripide).

A.E.: Aþi vândut din creaþiile
dumneavoastrã? Ce aþi vrea sã se
întâmple cu aceste sculpturi când
dumneavoastrã nu veþi mai fi?
D.M.: Nu am vândut nicio sculpturã,
deºi am avut oferte foarte generoase,
pentru cã eu sunt în ele, viaþa mea este
în piesele acestea. Când eu nu voi mai
fi, aº vrea sã fie deschisã o expoziþie
permanentã, aºa cum nepotul meu mi-a
promis cã va face. Ele meritã sã fie
cunoscute de public...

Ambrozia trebuie eliminatã!
Ambrozia este o plantã cu
caracter invaziv, nocivã pentru
sãnãtatea populaþiei, expunerea la polenul acesteia
putând duce la apariþia unor
fenomene de tip alergic, în
perioada florescenþei. Planta
atinge perioada maximã de polenizare în lunile august-septembrie. Se impune ca, pânã la
sfârºitul lunii în curs, sã se ia
mãsurile necesare distrugerii
acesteia, înainte de înflorire,
aºa cum prevede legea.
Proprietarii sau deþinãtorii
de terenuri, beneficiarii lucrãrilor de construcþii, administratorii drumurilor publice, a
cãilor ferate, cursurilor de apã,
lacurilor, sistemelor de irigaþii
ºi ai bazinelor piscicole au obligaþia de a desfãºura, în perioada cuprinsã între rãsãrirea
acestei plante ºi apariþia

primelor inflorescenþe - lucrãri
de întreþinere a terenurilor prin
cosire, smulgere, erbicidare etc,
pentru combaterea ºi distrugerea ambroziei”.
Alergia la ambrozie seamãnã cu o rãcealã banalã.
Dar faptul cã simptomele nu
cedeazã la medicaþia specificã
unei rãceli ar trebui sã te punã
pe ganduri.
Iatã care sunt simptomele:
rinoree apoasã
(nas infundat, nas care
curge)
tuse uscatã
strãnuturi repetate
lãcrimarea ochilor
 senzaþii de mãncãrime la
nivel ocular, nazal ºi faringian
nervozitate
stãri de anxietate
 insomnii
dureri de cap

Informaþii suplimentare,
legate de metodele de prevenire ºi combatere a ambroziei, se pot obþine de la
Direcþia Agricolã Prahova, la
numãrul de telefon 0244/
593.210.
Reamintim
cã
nerespectarea acestei obligaþii legale
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã
cu
amendã
cuprinsã între 1000 ºi 5.000 de
lei - pentru persoanele fizice,
respectiv între 10.000 ºi 20.000
de lei - pentru persoanele
juridice.
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Au fost predate amplasamentele pentru construirea blocurilor
cu locuinþe sociale în zonele Ghiduleºti ºi Eaubonne
Începe execuþia
celor blocurilor cu
finanþare din fonduri
europene, în cadrul
proiectul “Creºterea calitãþii vieþii pentru populaþia din Oraºul
Vãlenii de Munte prin
îmbunãtãþirea serviciilor sociale, educaþionale, culturale ºi recreative ºi îmbunãtãþirea
spaþiilor publice
urbane”, prin Programul Operaþional
Regional (POR).
Proiectul prevede realizarea mai multor obiective,
printre care ºi patru
blocuri în regim parter+2

etaje+mansardã, ce însumeazã 56 de locuinþe
sociale. Cel puþin 200 de persoane, cetãþeni ai oraºului
Vãlenii de Munte urmeazã sã
locuiascã în aceste blocuri.
În luna aceasta, au fost predate amplasamentele constructorului pentru organizarea ºantierului ºi executarea construcþiilor, în zonele
Ghiduleºti ºi Eaubonne.

Termenul de finalizare a
lucrãrilor este de 24 de luni.

Primar
Florin Constantin:
“În cadrul acestui proiect
realizãm locuinþe sociale
pentru cetãþenii oraºului,
dar ºi alte obiective importante cu un impact pozitiv
mare asupra vieþii oraºului.

ºtim cã oamenii aºteaptã în
special locuinþele sociale
unde sã poatã locui ºi vom
urmãri sã le oferim condiþii
bune de trai în aceste zone
pe care le vom dezvolta. Pe
ansamblu, însã întreaga
populaþie a Oraºului Vãlenii de Munte va beneficia
de acest proiect, calitatea
vieþii acesteia urmând a se
îmbunãtãþi.”

Testare gratuitã pentru depistarea
cancerului de col uterin
Screeningul se adreseazã femeilor între 24 ºi 64 de ani.
Institutul Naþional pentru Sãnãtatea Mamei ºi Copilului “Alessandrescu-Russescu”, în parteneriat cu Fundaþia Renaºterea
pentru Educaþie, Sãnãtate ºi Culturã ºi cu Asociaþia Centrul
Romilor pentru Politici de
Sãnãtate, cu sprijinul Primãriei,
ºi-au exprimat intenþia sã organizeze la Vãlenii de Munte o activitate de Screening pentru
Cancerul de Col Uterin ºi tratament precoce – SCCUT.
Screeningul este gratuit ºi se
adreseazã femeilor între 24 ºi 64
de ani. Primãria va anunþa din
timp programul activitãþii,
dupã ce vor fi puse la punct
toate detaliile.
Activitatea de screening se
desfãºoarã prin deplasarea unei

unitãþi mobile (foto), care este
în fapt un cabinet medical mobil
dotat cu aparaturã modernã
(instrumente de analizã ºi depistare a leziunilordisplazice ale colului uterin, colposcopie, examen
citologic, linie HPV completã,
linie citologicã în mediu lichid).

cerului de col uterin sunt Testul
Babeº-Papanicolaou ºi Testul
HPV.
În cadrul proiectului SCCUT
femeile din grupa de vârstã menþionatã pot beneficia de testare
gratuitã Babeº Papanicolaou ºi
HPV.

Ce este screeningul
pentru cancerul de col
uterin?
Screeningul este o
testare periodicã a tuturor
femeilor din grupa de
vârstã la risc (24 - 64
ani). Este indicatã efectuarea unui astfel de
screening o datã la 5 ani.
Testele recomandate
pentru depistarea can-

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE PRAHOVA
Þinând cont de creºterea numãrului de cazuri noi de infectare cu
virusul SARS-COV-2, CASA DE
ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE PRAHOVA reaminteºte tuturor cetãþenilor
câteva aspecte relevante privind
modificãrile legislative aduse în anul
2022 în ceea ce priveºte perioada de

acordare a concediilor medicale
pentru carantinã ºi izolare.
Începând cu data de 02.02.2022,
perioada de izolare la domiciliu
impusã persoanelor asimptomatice
sau cu manifestãri clinice uºoare sau
medii care nu necesitã oxigenoterapie, persoanelor nevaccinate sau

INFO AJOFM

Prima de încadrare
Persoanele înregistrate ca ºomeri la
agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã ºi care se încadreazã în muncã,
potrivit legii, într-o localitate situatã la o
distanþã mai mare de 15 km de localitatea în care îºi au domiciliul sau
reºedinþa, POT BENEFICIA DE O
PRIMÃ DE ÎNCADRARE, NEIMPOZABILÃ.
Prima de încadrare se calculeazã la
0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,
proporþional cu numãrul de zile în care
persoanele în cauzã desfãºoarã efectiv
activitatea la angajatorul la care se realizeazã încadrarea în muncã. Prima de
încadrare se acordã la cerere, pe o
perioadã de 12 luni. Prima de încadrare se acordã dacã sunt îndeplinite
cumulativ anumite condiþii.
Realþii suplimentare le puteþi
afla la Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Prahova
Ploieºti, str. Nicolae Iorga nr. 1
Nr. telefon: 0244.577.380.

Diplomã, tort, flori ºi bani
din partea Primãriei
Vãlenii de Munte
La mulþi ani,
FLORESCU
MARIA!
Primãria Vãlenii de
Munte sãrbãtoreºte fiecare 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.

FLORESCU MARIA,
nãscutã pe 5 iulie
1932 a trãit clipe de
bucurie la împlinirea

care nu au trecut prin boalã în
ultimele 90 de zile este de 7 zile, iar
pentru persoanele vaccinate sau care
au trecut prin boalã în ultimele 90 de
zile este de 5 zile.
Începând cu data de 08.03.2022,
NU se mai instituie mãsura carantinei pentru persoanele care sosesc în
România ºi nu prezintã certificatul
digital al UE privind COVID-19 care
sã ateste vaccinarea (pentru care a

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.

trecut o perioadã de 10 zile de la finalizarea schemei complete), trecerea
prin boalã în ultimele 180 de zile
anterioare intrãrii în þarã sau
testarea negativã RT-PCR pentru
COVID-19 (efectuatã cu cel mult 72 de
ore înaintea îmbarcãrii), precum ºi
pentru contacþii direcþi ai unei persoane confirmate pentru infecþia cu
virusul SARS-CoV-2.
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

Interviu cu IOANA-ALEXIA ENESCU, eleva de nota 10 la bacalaureat:

“Dedic succesul tuturor profesorilor
mei de pânã acum”
- Cine este eleva din
Vãlenii de Munte care
a obþinut media 10
la examenul de
bacalaureat de anul
acesta ºi care a fost
parcursul ºcolar spre
acest rezultat?
Numele meu este Enescu IoanaAlexia, am 18 ani, iar anul acesta am
depus suficientã muncã încât sã obþin
media 10 la examenul de bacalaureat.
Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi în anul
2018, când am reuºit sã fiu notatã cu 10 la
ambele probe ale examenului de evaluare naþionalã, susþinut la sfârºitul clasei a
opta. Am fost elevã a Colegiului
Naþional “Nicolae Iorga“, încã din
clasa a cincea, fapt ce cu siguranþã a fost
un plus în ceea ce priveºte pregãtirea
mea pentru cele douã examene menþionate mai sus. ºcoala primarã am fãcut-o
la ªcoala Gimnazialã “Inginer Gheorghe
Pãnculescu, sub îndrumarea doamnei
învãþãtoare Preda Petruþa, cãreia îi mulþumesc pentru toatã implicarea ºi pentru
tot ce a fãcut pentru mine. Acum,
aproape ajunsã la vârsta maturitãþii, realizez cât de important este ca în primii ani
de ºcoalã sã existe alãturi de tine cineva
cu suficientã experienþã, astfel încât sã
porneºti cu dreptul în ale învãþãturii.

- Câtã muncã ºi talent
sunt necesare pentru
a obþine media 10
la bacalaureat?
Pentru a obþine media 10 la examenul
de bacalaureat, cel puþin în cazul meu, a
fost nevoie de multã muncã atât în clasa
a douãsprezecea, cât ºi pe întreg parcursul celor patru ani de liceu. Pregãtirea
pentru un astfel de examen a fost constantã, am avut nevoie de multã rãbdare
ºi determinare, pentru cã, recunosc, au
fost multe momente în care aº fi vrut sã
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fac orice altceva decât sã învãþ. Consider
cã pentru a atinge acest nivel trebuie sã
ºtii foarte bine ce faci ºi sã fii mereu
responsabil pentru faptele tale. De
asemenea, cred cã este nevoie ºi de un
anumit talent sau, mai degrabã, de o
chemare, mai ales la disciplinele limba
românã ºi matematicã, dar, cu siguranþã,
întotdeauna munca depãºeºte orice talent. Foarte important este, în acelaºi
timp, sã ai ºansa de a lucra cu niºte
oameni competenþi, bine-pregãtiþi, al
cãror unic interes este reuºita elevilor la
examenele naþionale. Astfel, succesul
meu este dedicat tuturor doamnelor ºi
domnilor profesori care m-au pregãtit
pentru aceasta etapã a vieþii mele, pentru cã sunt conºtientã de faptul cã fãrã
dumnealor nu aº fi ajuns unde sunt
acum. În acelaºi timp, acest rezultat se
datoreazã ºi pãrinþilor mei, care au avut
suficientã putere sã mã susþinã în
momente în care eu cedam.

- Ce vã doriþi pentru mai
departe?
Mai departe îmi doresc sã fiu studentã a Facultãþii de Drept din cadrul
Universitãþii din Bucureºti, a fost visul
meu dintotdeauna, însã, din pãcate,
acest vis nu poate fi îndeplinit prea uºor,
pentru cã zilele acestea mã aºteaptã un
examen de admitere destul de dificil, dar
pentru care m-am pregtãtit mult timp.
Sper doar ca totul sã fie bine, sã nu
existe factori care sã-mi pericliteze ºansa
de a fi admisã.

- Cum e de preferat,
sã fii eleva de nota 10
sau cea mai popularã
fatã din colegiu?
Nu consider cã am fost niciodatã cea
mai popularã fatã din Colegiu ºi, mai
mult, consider cã acest concept este cu
totul învechit. Nici nu ºtiu cum ar trebui
definitã popularitatea în zilele noastre,
cred cã tinerii de azi au alte preocupãri,
în afarã de a stabili cine este cel mai

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

popular din ºcoalã. Într-adevãr, poate cã
elevii din Colegiu mã cunoºteau, mai
ales cã ºi în clasa a noua am reuºit sã
fiu admisã la liceu cu media generalã
10, însã, cu sinceritate vã spun, mereu
am avut impresia cã, în afarã de cercul
meu de prieteni, majoritatea mã
vedeau drept “fata aceea care învaþã
bine ºi vine aproape mereu îmbrãcatã
cu pantaloni de stofã ºi sacou“. Nu mi
s-a spus niciodatã acest lucru, însã aºa
simþeam. ªi totuºi, dacã ar exista acest
concept de “popularitate“, l-aº evita cu
plãcere, preferând oricând sã fiu o
elevã de nota 10 în loc sã fiu catalogatã
drept “popularã“.

- Cum vã petreceþi
vacanþa?
Dat fiind faptul cã încã nu am terminat
cu admiterea la facultate, nu am avut
ocazia sã mã gândesc prea mult ce voi
face în vacanþa ce mi-a mai rãmas, tot ce
ºtiu este cã vreau sã mã odihnesc, sã mã

 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

bucur de simplitatea lucrurilor ºi sã nu
îmi încarc prea mult programul.

- Ce sentimente aveþi
pentru oraºul natal ºi
pentru oamenii din
Vãlenii de Munte?
Vãlenii de Munte este oraºul unde am
crescut, unde am învãþat, unde mi-am
fãcut cele mai frumoase amintiri ºi care
mi-a oferit cele mai bune ºanse pentru a
ajunge acolo unde îmi doream. Vãlenii
de Munte este o localitate prosperã, cu
numeroase oportunitãþi de dezvoltare,
avem o mulþime de oameni inteligenþi
care pot duce numele oraºului nostru pe
culmile succesului. Un singur sfat am
pentru generaþia tânãrã: lãsaþi indiferenþa deoparte, faimoasa replicã “merge
ºi aºa“ nu se aplicã unor oameni care
aspirã cât mai sus!

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

