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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

A fost finalizat proiectul

Dotarea Ambulatoriului Spitalului Orãºenesc
cu aparaturã de ultimã generaþie

La ºedinþa de bilanþ
organizatã de
Primãrie au
participat toate
entitãþile care au
colaborat la
implementarea
acestui proiect.
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Lucrãrile edilitare continuã în Vãlenii de Munte
1 IUNIE CU SURPRIZE

Ziua Copilului
ºi a jocurilor,
la Vãlenii de Munte!
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Diplomã, tort,
flori ºi bani din
partea Primãriei
Vãlenii de Munte
Seniorii oraºului,
sãrbãtoriþi la împlinirea
vârstei de 90 de ani
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“Întoarcere
în timp” PAGINA 2

Primãria executã în continuare lucrãri de
realizare a infrastructurii noului cimitir al
oraºului, situat pe strada Petru Rareº.
Recent, a fost turnat un covor de asfalt
pe calea de acces la obiectiv. A rezultat
o lucrare la standarde bune de calitate.
De asemenea, s-a derulat o campanie de reparaþii prin plombare a
drumurilor din oraº.

ªi programul de reparaþii, întreþinere ºi
investiþii infrastructurã stradalã al Primãriei
Vãlenii de Munte a continuat în zona strãzilor
Pãcii, Miron Radu Paraschivescu ºi Lalelelor,
prin amenajarea trotuarelor.

Proiect “Lãmpi LED
cu tehnologie modernã”
A fost dat în folosinþã sistemul
de iluminat public, în cadrul proiectului
finanþat prin intermediul Administraþiei Fondului de Mediu.
În noua etapã, au fost
montate 473 lãmpi LED cu
tehnologie modernã, cu sistem de monitorizare a fluxului luminos ºi reglarea intensitãþii corpului de iluminat, cu
monitorizarea funcþionãrii etc.,
având toate atributele asigurãrii
unui iluminat
inteligent. Noile
lãmpi cu LED au
fost amplasate
pe strãzi din tot oraºul.

2

Vãlenii de Munte - CULTURÃ, EVENIMENT

Diplomã, tort, flori ºi bani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte
Seniorii oraºului, sãrbãtoriþi la împlinirea vârstei de 90 de ani
La mulþi ani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!

Duþã Elena

Recent, au fost sãrbãtorite trei
doamne ºi un domn care au împlinit
vârsta de 90 de ani:

 Duþã Elena
nãscutã pe 3 iunie 1932

Cernat Dumitru
nãscut pe 26 mai 1932

Ion Elisabeta
nãscutã pe 18 mai 1932

Savu Elena
Ion Elisabeta

nãscut pe 28 mai 1932

Cernat Dumitru

Primãria Vãlenii de Munte continuã
ºi anul acesta frumoasa iniþiativã de
a-i sãrbãtori pe seniorii urbei. Vorbim
de persoanele care împlinesc frumoasele
vârste de 90, respectiv 100 de ani, bunici,
strãbunici, pãrinþi, cetãþeni ai urbei care,

prin munca lor ºi-au adus contribuþia la
ceea ce este astãzi oraºul Vãlenii de
Munte.
Oricare comunitate are nevoie de vârstnici, de seniori, iar respectul acordat acestora, prin puterea exemplului dat de
autoritãþi, le aratã tinerilor valoarea ines-

Savu Elena
timabilã a înþelepciunii, seriozitãþii ºi
bunãtãþii generaþiilor înaintate în viaþã.
Iar ca o formã de respect ºi
apreciere pentru aceºti seniori,
administraþia localã condusã de cãtre
primarul Florin Constantin îi sãrbãtoreºte aºa cum se cuvine.

“Întoarcere în timp”
MIHAI ISTUDOR,
10 IUNIE 2022,
VÃLENII DE MUNTE
Acest neam românesc binecuvântat de Dumnezeu, la întretãieri de civilizaþii, religii ºi
lumi, cu vremi de urgisiri scãldate în lacrimi ºuvoi de brazi ºi
de ape, cu împliniri pe fluiere
de frunze ºi nouri, în mãreþii
voievodale ºi cetãþi de scaun,
are în fruntea-i, tronând majestuos, vremurilor gir de nemurire, personalitãþi care se confundã cu respiraþia lui curatã,
organic, aº spune, pânã la identificare.
Ne e dat nouã, românilor,
sãlãºluiri într-ale dumnezeieºti
valori spre a ne fi bine în amintiri, în peregrinãri rememorative,
la ceasuri de aduceri aminte, pe
fir de istorie venind, braþ la braþ,
cu lacrima ºi durerea…
Aºa scriam, acum mai bine
de un an ºi jumãtate, când, pe 27
noiembrie 2020, s-au comemorat
optzeci de ani de când marele
savant Nicolae Iorga trecea în
nemurire, în acel „noiembrie
însângerat” al anului 1940, care
i-a fost scris în soartã, devenind
astfel parte a slãvilor cereºti.

Recent, pe 5 iunie a.c.,
aniversându-se ziua de naºtere
a savantului, parcã pleiada
aceea de personalitãþi din
perioada antebelicã, dar ºi dintre cele douã rãzboaie mondiale, ne zâmbeºte oarecum compãtimitor, iar farmecul ºi vocea
profesorului Iorga ne însoþesc,
parcã, tot mai puþin în tumultul
cotidianului…
Uluitoarea sa operã istoricã
ºi cultural – ºtiinþificã, dar ºi relevanþa spiritului sãu enciclopedic l-au determinat pe istoricul
A.D. Xenopol, cãruia Nicolae
Iorga i-a fost discipol la Iaºi, sã
exclame: „Te întrebi cu înminunare cum a putut un creier
sã conceapã atâtea lucruri ºi
o mânã a le scrie?”
Dupã cum se ºtie, stabilit la
Vãlenii de Munte în 1908, dupã
ce în urmã cu un an îºi cumpãrase o locuinþã simplã, modestã,
„simpaticã în dãrãpãnarea
ei”, în mica urbe de pe Valea
Teleajenului, „de o liniºte
patriarhalã”, profesorul Iorga
a pus bazele acestui aºezãmânt de culturã, Universitatea popularã, care îºi va
deschide cursurile, prima
ediþie, pe 2 iulie 1908.

Cursurile de varã, atât în cele
ºase ediþii din perioada antebelicã (1908 – 1914), dar ºi la reluarea lor, în 1921, dupã Primul
rãzboi mondial, aveau ca scop,
cum însuºi Nicolae Iorga, iniþiatorul lor, scria, „sã vulgarizeze
diferitele
elemente
ale
ºtiinþei în lumea celor care
nu au ajuns sã-ºi procure o
culturã universitarã.” De
asemenea, profesorul Iorga,
referitor la caracterul deosebit
al Cursurilor de la Vãlenii de
Munte, afirma cã acesta „stã în
tendinþa lor de a împrãºtia
culturã, în vederea celor
mai grabnice necesitãþi
morale ale sufletului nostru
naþional.”
La inaugurarea Cursurilor de
varã, în ziua de miercuri, 2 iulie
1908, la orele 8 jumãtate seara,
în Clasa I a ºcolii Primare de
Bãieþi, din Vãlenii de Munte, în
prezenþa a 50 persoane, printre
care ºi câþiva ardeleni, bãnãþeni
ºi bucovineni, printre cei sosiþi
din Transilvania ºi Bucovina
numãrându-se ºi Onisifor Ghibu,
Alexandru Lapedatu, Gheorghe
Tofan ºi Ion Nistor, profesorul
Nicolae Iorga îºi începe prima sa

lecþie din „Istoria Românilor”,
având ca tematicã „Romanitatea
noastrã”, „Chestia perseverenþei noastre în Dacia” ºi „Chestia
formãrii limbii române”.
Era începutul unui drum de
strãluminare sufleteascã, aici, la
Vãlenii de Munte, unde vor veni
români din toate provinciile
româneºti aflate încã sub
stãpâniri strãine, pentru a se
adãpa la izvorul curat al culturii
ºi simþirii naþionale.

Prin multitudinea temelor
abordate, diversitatea domeniilor ºi notorietatea personalitãþilor care au conferenþiat, în
frunte, bineînþeles, cu ilustrul
cãrturar Nicolae Iorga, dar ºi a
multiplelor activitãþi adiacente
Cursurilor propriu – zise, acest
aºezãmânt cultural înfiinþat la
Vãlenii de Munte a rãmas, peste
timp, emblemã de trãinicie, de
menþinere a fiinþei naþionale,
promovând valori ºi principii
perene, demne de neuitarea
viitorimii.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

A fost finalizat proiectul:

Dotarea Ambulatoriului
Spitalului Orãºenesc cu
aparaturã de ultimã generaþie
 Au fost achiziþionate echipamente medicale de aproximativ 2 milioane
de euro, preponderent fonduri europene ºi guvernamentale
 Cetãþenii pot face investigaþii medicale complexe la Vãlenii de Munte
Primãria Vãlenii de Munte
a anunþat finalizarea proiectului
“Dotarea Ambulatoriului de
Specialitate din Vãlenii de Munte
în vederea creºterii accesibilitãþii
serviciilor de sãnatãte pentru
populaþie”.
Prin acest proiect, Ambulatoriul
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte
a fost dotat cu aparaturã de ultimã generaþie, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Dotarea s-a realizat la
cele mai înalte standarde. Realizarea
investiþiei contribuie la îmbunãtãþirea
nivelului de sãnãtate al populaþiei din
oraº ºi din întreg judeþul Prahova.
Proiectul a fost cofinanþat din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã
prin Programul Operaþional Regional
2014-2020.

Primar Florin Constantin:
“Dotarea Ambulatoriului cu
echipamente de ultimã generaþie
este o nouã etapã de dezvoltare a
Spitalului Orãºenesc la standarde
europene. Am fãcut, în acest sens,
o serie de eforturi, la nivelul
administraþiei locale, a conducerii
ºi a cadrelor medicale ca sã asigurãm un act medical de calitate ºi
condiþii de spitalizare ºi tratament

foarte bune pentru toþi pacienþii din
oraº ºi din zonã.
Cetãþenii din Vãlenii de Munte pot
face investigaþii de înaltã performanþã,
gratuite sau cu costuri minime, aici în
localitate, fãrã sã se mai deplaseze în
drumuri lungi ºi anevoioase, la alte
spitale. Vom continua investiþiile de
dezvoltare a sistemului de sãnãtate
din Vãlenii de Munte!”

3. OSTEODENSITOMETRIE
Programãrile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la
numãrul de telefon: 0244/282.525 apoi
apãsaþi tasta 9 ºi apoi tasta 2, de luni
pânã vineri între orele 12:00-14:00.

Ambulatoriul din Vãlenii de Munte
a fost dotat cu aparaturã de ultimã
generaþie între care se numãrã:
 un sistem computer tomograf;
un mamograf digital 2d-3d;
un aparat radiologic fix;
ºase (6) ecografe pentru secþii
de obstreticã ginecologie, cardiologie, medicinã internã, pediatrie,
imagisticã, neurologie;
un sistem de gastro-colonoscopie digestivã superioarã ºi
inferioarã;
un laser transcutanat vascular,
un electrocauter pentru
chirurgie vascularã;
un cardiotocograf;
o combinã cu 4 canale;
un bioptron;
un aparat ultrasunete fix;
un aparat ultrasunete wireless;
un aparat vacuumterapie;
un electrocauter pentru ORL.

PROGRAM DE FUNCÞIONARE
COMPUTER TOMOGRAF:
Echipamentele noi achiziþionate
intrate în dotarea Ambulatoriului asigurã mijloacele oferirii de servicii medicale la standarde europene ºi contribuie la reducerea timpului de diagnosticare ºi tratament, a numãrului de
pacienþi redirecþionaþi cãtre alte centre
medicale ºi a numãrului de internãri,
cu implicaþii pozitive asupra gradului
de sãnãtate al populaþiei.

În urma achiziþiei de echipamente medicale de ultimã generaþie, Spitalul orãºenesc Vãlenii
de Munte asigurã investigaþii de
imagisticã de înaltã performanþã:

1. TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATÃ
Programãrile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la urmãtorul numãr de telefon: 0344/111316,
de luni pânã vineri între orele
07:30-09:30.

2. MAMOGRAFIE
Programãrile se fac pe baza recomandãrii de la medicul specialist la urmãtorul numãr de telefon: 0244/282.525
apoi apãsaþi tasta 9 ºi apoi tasta 2, de
luni pânã vineri între orele 12:0014:00.

 LUNI, MARÞI, JOI 07:30-13:30;
 VINERI – 07:30 -11:00.

PROGRAM DE INTERPRETARE ACHIZIÞII
COMPUTER TOMOGRAF:
 MIERCURI – 07:30 -13:30;
VINERI – 11:00 -13:30.

PROGRAM DE
FUNCÞIONARE MAMOGRAF/
OSTEODENSITOMETRU:
 LUNI- VINERI - 08:00 -14:00
REZULTATELE SE VOR
ELIBERA ÎN APROXIMATIV
5 ZILE LUCRÃTOARE.
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

1 IUNIE CU SURPRIZE

Examenele la unitãþile de învãþãmânt
din Vãlenii de Munte,
rezultate bune ºi foarte bune
Au fost publicate rezultatele la
examenele de Evaluare Naþionalã ºi
Bacalaureat, la finele anului ºcolar
2021-2022, iar bilanþurile unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar din Vãlenii
de Munte, chiar înainte de evaluarea
contestaþiilor, sunt bune
ºi foarte bune.
COLEGIUL NAÞIONAL
”NICOLAE IORGA”
La examenul de Evaluare Naþionalã,
CN ”Nicolae Iorga” au participat 29 de
candidaþi înscriºi, cu o promovabilitate
de 100%. Aceºtia au obþinut medii între
7,62 ºi 9,90 (9.80 la limba ºi literatura
românã ºi 10 la matematicã).
REZULTATE PE TRANªE DE MEDII
7,00 - 7,99
3

8,00 - 8,99
12

9,00-9,99
14

10
-

La Bacalaureat, CN “Nicolae Iorga”
are o promovabilitate de 97.71% (au promovat 171 elevi, 4 au fost respinºi iar unul
nu s-a prezentat). Cea mai bunã medie
obþinutã: 9.96 (10 matematicã, 10 limba ºi
literatura românã ºi 9,90 la anatomie).
6,00 - 6,99
10

7,00 - 7,99
48

8,00 - 8,99
70

9,00-9,99
43

Ziua Copilului ºi a jocurilor,
la Vãlenii de Munte!
Ziua de 1 Iunie este prilejul de
a sãrbãtori copiii ºi copilãria, de
a le oferi iubirea ºi surprizele
noastre! La Vãlenii de Munte,
Ziua Copilului a fost una
a jocurilor copilãriei.

Mulþumim doamnei director Maria
Marghioala Andrei, pentru statisticile
oferite.
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN
“ROMEO CONSTANTINESCU”
La examenul de Evaluare Naþionalã,
promovabilitatea este de 100%, la 25 de
candidaþi. Cea mai mare medie obþinutã - 9,50.
La examenul de bacalaureat, au fost
înscriºi 104 candidaþi. Au promovat 68 de
elevi, 32 au fost respinºi, iar 4 nu s-au
prezentat. Prima medie obþinutã 8,53.
Pentru seria curentã, procentul de promovabilitate la bacalaureat este de 75, 58%
(au reuºit 65 din 87 înscriºi), iar pentru
candidaþii proveniþi din seriile anterioare –
21,42% (au reuºit 3 din 17 înscriºi).

Platoul din faþa Muzeului
“Nicolae Iorga” a fost locul unde
Primãria a amplasat instalaþii de
joacã (tobogane, carusel) ºi i-a invitat
pe cei mici, singuri sau împreunã cu
pãrinþii, pentru a se juca în voie.

ªCOALA GIMMNAZIALÃ
“ING. GHEORGHE PÃNCULESCU”
La Examenul de Evaluare Naþionalã,
s-au înscris 106 candidaþi. Au îndeplinit
condiþiile de promovare (cel puþin media
6.00, cu ambele note peste 5.00) 83 de
candidaþi, 22 au fost respinºi, iar unul nu
s-a prezentat. Cea mai mare medie obþinutã - 9,90.

La Cimitirul Internaþional al Eroilor din Vãlenii de Munte

2 Iunie - Sãrbãtoarea Înãlþãrii ºi Ziua Eroilor!
Ziua Eroilor a fost comemoratã ºi la Vãlenii de Munte,
într-o tradiþie care se respectã
an de an. Evenimentul a fost
organizat de Asociaþia “Cultul
Eroilor”, Filiala Vãlenii de
Munte - preºedinte Col. (r)
Nicolae Moise, cu participarea instituþiilor de învãþãmânt din oraº, Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga” (prof.
istorie Claudia Lupu), ªcoala

Personaje de basm i-au antrenat
la joc pe micii vizitatori, iar copiii
care au dorit au avut parte de picturi pe faþã, dar ºi de alte surprize
frumoase.

Gimnazialã “Ing. Gheorghe
Pãnculescu” (dir. adj. Elena
Bulac), administraþia publicã
localã, cetãþeni ºi a avut loc la
Cimitirul Internaþional al
Eroilor (sector din cadrul
Cimitirului Orãºenesc) unde
îºi dorm somnul de veci 288
eroi cu nume ºi fãrã nume,
cãzuþi la Tabla Buþii, în Primul

Rãzboi Mondial. Au avut loc
slujbe de pomenire, cuvântãri, momente artistice, depuneri de coroane în memoria
eroilor, momente emoþionante
pentru întreaga asistenþã.
“La 40 de zile de la
Înviere, de Ziua Înãlþãrii
Domnului, comemorãm ºi
Ziua Eroilor. Armata Româ-

nã ºi Biserica Ortodoxã au
reprezentat dintotdeauna
braþele puternice ale acestui neam. Dumnezeu sã-i
odihneascã în pace pe martirii neamului românesc!
Hristos s-a Înãlþat!” - a comunicat, prin intermediul social
media, primarul Florin
Constantin.
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