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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

9 Mai, Ziua Oraºului Vãlenii de Munte

Emoþie, bucurie ºi regãsirea
unei frumoase comunitãþi locale

De 1 Iunie, le doresc tuturor
copiilor oraºului Vãlenii de Munte
sã aibã parte de o viaþã fericitã,
mereu un cer însorit deasupra
capului, sã fie sãnãtoºi ºi
înconjuraþi de dragostea pãrinþilor.

La mulþi ani!

Florin Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de Munte

VINE 1 IUNIE!
Primãria Oraºului Vãlenii
de Munte pregãteºte pentru
Ziua Copilului un program
special ºi o mulþime de
surprize pentru cei ce
reprezintã sufletul ºi viitorul
comunitãþii, copiii noºtri.
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Cupa 9 Mai la tenis
de masã, o reuºitã
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Iluminat public
inteligent
la Vãlenii de Munte
Peste 470 lãmpi LED
moderne, montate în
programul de modernizare
a iluminatului public.
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Elevi din trei þãri
europene, în vizitã
la Primãria Vãlenii
de Munte, prin
programul Erasmus
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Vãlenii de Munte, gazdã a etapei naþionale a Olimpiadei Interdisciplinare
,,ªTIINÞELE PÃMÂNTULUI”
Între 4 ºi 8 mai 2022,
la Vãlenii de Munte s-a
desfãºurat etapa naþionalã
a Olimpiadei Interdisciplinare ,,ªtiinþele
Pãmântului”, aflatã la a
XXVI-a ediþie, organizatã
de Ministerul Educaþiei ºi
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova.
Aceastã competiþie interdisciplinarã verificã atât cunoºtinþele teoretice, cât ºi pe
cele practice, experimentale,
ale liceenilor, la patru disci-

pline ce studiazã, practic,
mediul înconjurãtor: fizica,
biologia, chimia ºi geografia.
Concursul a fost foarte dur,
disputându-ºi ierarhia, într-un
singur clasament, elevi de la
toate clasele de liceu.
Se poate afirma cã aceastã
olimpiadã a fost o întrecere a
celor mai valoroºi elevi din
România, elevi strãluciþi care
au participat în perioada
anterioarã (11 - 30 aprilie
2022) la Olimpiadele Naþionale pe discipline (fizicã,

biologie, chimie, geografie),
dar care au cunoºtinþe vaste
la toate cele patru discipline
ºi sunt capabili sã realizeze

conexiunile dintre ele, sã le
analizeze interdisciplinar.

Continuare
în PAGINA 2

Vãlenii de Munte - EVENIMENT

Centrul Cultural
“Nicolae Iorga”
vã informeazã:
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Plantãri de arbori în cartierul Rizãneºti
Zona se aflã în plinã dezvoltare
O nouã acþiune
care are ca scop
dezvoltarea zonei
Rizãneºti a avut loc în
ziua de 12 mai:
plantãri de arbori.

Tarife pentru închirierea
spaþiilor din cadrul Centrului:

 Sãli de conferinþã
ºi cursuri: 145 lei/orã
 Sala de spectacol:
275 lei/orã

La acþiunea în cadrul
cãreia au fost plantaþi
peste 500 de puieþi de
frasin ºi plop, au participat primarul Florin
Constantin, parlamentari de Prahova Bogdan Toader, Laura
Moagher, Rodica
Paraschiv, viceprimarul
oraºului Liliana Mareº
ºi circa 100 de voluntari
din Vãlenii de Munte.

Folosirea spaþiilor din
cadrul Centrului Cultural
“Nicolae Iorga”, din Vãlenii de
Munte, se face cu aprobarea
managerului instituþiei.
Închirierea spaþiilor cu altã
destinaþie decât cea de locuinþã
aflate în proprietatea publicã a
oraºului, constituie o sursã de
venituri la bugetul oraºului
Vãlenii de Munte.

Acþiunea de plantare contribuie la dezvoltarea cartierului
Rizãneºti printr-o
serie de proiecte,
printre care repararea
ºi îmbunãtãþirea infra-

structurii de drumuri,
extinderea reþelei de
alimentare cu gaze,
construirea de locuinþe colective pentru
specialiºti, construirea unei creºe etc.

Vãlenii de Munte, gazdã a etapei naþionale
a Olimpiadei Interdisciplinare
,,ªtiinþele Pãmântului”
Liliana Jumãrea,
Ana Enescu

(urmare din pagina 1)
La aceastã ediþie au participat aproximativ o sutã de elevi, de la clasa a IX-a
pânã la clasa a XII-a inclusiv, din aproape
toate judeþele ºi din municipiul Bucureºti,
însoþiþi de treizeci de profesori, în timp ce
la pregãtirea subiectelor ºi la evaluarea
lucrãrilor de la cele douã probe de concurs (teoreticã ºi experimentalã) au participat alþi cincizeci de profesori.
Dintre elevii participanþi, ºaptesprezece
au obþinut rezultate foarte bune, recunoscute prin atribuirea de premii ºi menþiuni,
acordate de Ministerul Educaþiei. Au fost
acordate premii speciale din partea
Facultaþii de Fizicã a Universitãþii din
Bucureºti ºi numeroase diplome de
onoare din partea Societãþii Române de
Geografie.

Premiile ºi menþiunile acordate de
Ministerul Educaþiei, alãturi de diplomele
acordate de Societatea Românã de
Geografie ºi de Facultatea de Fizicã
elevilor evidenþiaþi, constituie, în sine, o
recunoaºtere a rezultatelor obþinute de
candidaþi la probele susþinute în cadrul
Olimpiadei Naþionale Interdisciplinare
„ªtiinþele Pãmântului”.
În urma rezultatelor obþinute, respectând ºi condiþiile specifice referitoare la
vârsta participanþilor, au fost selectaþi zece
elevi ce fac parte din Lotul Lãrgit al
României pentru etapa internaþionalã a
competiþiei, ce va avea loc în Italia, în
aceastã varã. Aceºtia vor începe o perioadã de pregãtire intensivã, asistaþi de
profesorii îndrumãtori, în urma cãreia va fi
selectat lotul participant la etapa internaþionalã, format din primii patru elevi.
Aºteptãrile sunt mari, dacã ne raportãm
la rezultatele din anii anteriori, materializate prin premii pentru toþi elevii români
participanþi, precum ºi prin clasarea

echipajului României, chiar ºi pe primul
loc la Olimpiada Internaþionalã Interdisciplinarã ,,ªtiinþele Pãmântului”.
Desfãºurarea acestei ediþii a Olimpiadei
Naþionale Interdisciplinare ,,ªtiinþele Pãmântului” la Colegiul Naþional ,,Nicolae
Iorga” din Vãlenii de Munte a prilejuit concentrarea atenþiei comunitãþii asupra acestui eveniment deosebit.

Festivitãþile de deschidere
ºi de premiere au avut loc la
Centrul Cultural din Vãlenii
de Munte, prilej cu care oraºul
nostru a fost vizitat de
numeroase personalitãþi.
Reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei
au fost Sorin Ion, secretar de stat,
Constantin Trãistaru, consilier al ministrului educaþiei, Sorin Trocaru ºi
Steluþa Dan, inspectori generali în Ministerul Educaþiei, preºedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei, respectiv preºedintele
executiv. Din partea Facultãþii de Fizicã au
participat conf. univ. dr. Cristina Miron,
prodecan, ºi prof. univ. dr. Alexandru
Jipa, iar de la Institutul de Cercetare –
Dezvoltare pentru „Fizica Pãmântului”,
dr. ing. Tãtaru Dragoº.

Gazde au fost Ilona - Cornelia Rizea,
inspector ºcolar general, alãturi de
Lorelli Urleþeanu ºi de Magdalena
Georgescu, inspectori ºcolari generali
adjuncþi ai ISJ Prahova, ºi conducerea
Primãriei oraºului Vãlenii de Munte,
primar Florin Constantin ºi
viceprimar Liliana Mareº.
În alegerea Vãleniului ca loc de
desfãºurare a acestei olimpiade au contat
în mod cert ºi pitorescul acestui orãºel de
provincie, al cãrui trecut, dar ºi prezent,
este legat de numele lui Nicolae Iorga,
condiþiile excelente pentru desfãºurarea
unui învãþãmânt de calitate, dar ºi oamenii
întâlniþi aici.
Pentru toþi cei implicaþi, elevi, profesori, organizatori ºi gazde, a fost o mare
bucurie organizarea acestei olimpiade
la Vãlenii de Munte, concurenþii declarând la festivitatea de premiere cã a
fost cea mai frumoasã olimpiadã la
care au participat. Reluarea competiþiilor ºcolare dupã cei doi ani de pandemie, a oferit un plus de motivaþie
elevilor ºi profesorilor în drumul firesc
spre normalitate!
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Iluminat public inteligent
la Vãlenii de Munte
Peste 470 lãmpi
LED moderne,
montate în
programul de
modernizare a
iluminatului
public

9 Mai, Ziua Oraºului Vãlenii de Munte

Emoþie, bucurie ºi regãsirea
unei frumoase comunitãþi locale
Ziua de 9 Mai a fost aºteptatã, anul acesta, cu dor,
cu drag ºi mare emoþie de toatã suflarea oraºului
Vãlenii de Munte, ca sãrbãtoarea întoarcerii la
normalitate, eveniment special al oraºului, al zonei
Vãii Teleajenului, judeþului Prahova ºi, de ce nu?,
al României, þinând cont de oaspeþii care au onorat
festivitãþile organizate cu acest prilej.
În organizarea Primãriei ºi a primarului Florin
Constantin, Ziua oraºului
Vãlenii de Munte a fost
sãrbãtoritã ca “în vremurile bune” de lumea
descãtuºatã de separarea
în care ne-am aflat în
ultimii doi ani de zile,
bucuria oamenilor fiind
parcã ºi mai mare, atât a
locuitorilor oraºului, cât ºi
a vizitatorilor din împrejurimi ºi nu numai de aici.
Oaspeþii înfrãþiþi din
Cimiºlia au fost, ca întotdeauna, prezenþi, prin delegaþia oficialã condusã de
primarul Sergiu Andronachi, împreunã cu cu
ansamblul folcloric “Cimiºarii”, care a evoluat la
Sãrbãtoarea oraºului Vãlenii de Munte.

În cadrul festivitãþii oficiale au avut loc prezentarea onorurilor militare,
ceremonialul religios de
pomenire a eroilor, decernarea premiului de excelenþã “Nilã Puºkin”, ce se
acordã anual, alocuþiunile,
depuneri de coroane la
Monumentul Eroilor, precum ºi parada militarã.
Manifestãrile populare
ºi concertul organizat în
seara de 9 Mai s-au bucurat de aprecierile publicului cald ºi numeros venit
sã petreacã momente plãcute.
Alãturi de grupul vocal
bãrbãtesc din Republica
Moldova, la care am fãcut
referire, au evoluat în faþa
Centrului Cultural “Nicolae Iorga”, grupuri de

În cadrul proiectului finanþat prin intermediul Administraþiei Fondului de Mediu,
într-o nouã 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, noi prezentându-vã câteva imagini din zona
Berevoieºti, strãzile Crizantemei,
Tineretului, Liliacului intrând ºi ele
în acest program de modernizare
a iluminatului public din Vãlenii de
Munte.
copii locale, ce au încântat
publicul cu dansuri moderne sau populare.
Aprecierile spectatorilor i-au rãsplãtit ºi pe
componenþii
Grupului
Vocal de Copii al Centrului
Cultural “Nicolae Iorga”,
alãturi de Raluca Diaconu.
Cel mai aºteptat a fost
Spectacolul Extraordinar
susþinut de Paul Surugiu
(Fuego) ºi de cãtre Diana

Matei ºi Taraful Cleante,
iar publicul a fost pe
deplin rãsplãtit de evoluþia
la superlativ a artiºtilor.
În concluzie,
Ziua Oraºului Vãlenii
de Munte, 9 mai 2022,
a fost mai mult decât
sãrbãtoarea localitãþii,
ci a reprezentat ºi
regãsirea frumoasei
noastre comunitãþi
locale.

Elevi din trei þãri europene, în vizitã
la Primãria Vãlenii de Munte, prin programul Erasmus+
Elevi din mai multe þãri europene, de la
ºcoli partenere prin Programul Erasmus+ ale
Liceului Tehnologic Agromontan “Romeo
Constantinescu”, au vizitat instituþia de
învãþãmânt ºi oraºul Vãlenii de Munte.

Primãria Vãlenii de Munte continuã
investiþia de extindere ºi modernizare
a sistemului de iluminat public.

Cu ocazia vizitei la
Primãrie, în data de
17 mai, primarul Florin
Constantin a transmis
urmãtorul mesaj, prin
intermediul social
media:
<<Am fost onoraþi
astãzi sa primim în vizitã
grupul de elevi din
Programul ERASMUS+
“European creative

hackathon to transform us”,
din Italia, Spania ºi
Portugalia.
Am discutat despre
oraºul nostru, proiectele
pe care ne-am propus sã
le punem în practicã în
viitor, despre tradiþiile
locale, mâncare tradiþionalã ºi tot ce ne reprezintã
pe noi ca aºezare urbanã.
Mulþumim de vizitã!>>

Infrastructura drumului
pe Strada Pãcii a fost
pusã la punct
În cadrul programului de reparaþii,
întreþinere ºi investiþii infrastructurã
stradalã, au fost definitivate trotuarele,
dupã ce s-a asfaltat ºi partea carosabilã a drumului, pe Strada Pãcii.
Lucrãrile vor continua în aceastã zonã
ºi se analizeazã ºi alte zone din oraºul
Vãlenii de Munte unde vor intra în
reparaþie trotuarele.
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Vãlenii de Munte - SPORT, SOCIAL

Cupa 9 Mai la tenis de masã, o reuºitã
172 de sportivi amatori au participat la competiþia þinutã la Sala de Sport “Stelian Manolescu”
Tradiþionala Cupã 9 Mai
la tenis de masã, organizatã cu
prilejul Zilei Oraºului Vãlenii de
Munte, a ajuns la a ºaptea ediþie.
Organizatã timp de douã zile, la
Sala de Sport “Stelian Manolescu”,
într-un spaþiu generos ºi propice
unei competiþii de anvergurã, la
Cupa 9 Mai au participat 172 de
sportivi amatori, din Vãlenii de
Munte, din întreg judeþul Prahova
ºi din cele limitrofe, Buzãu, Braºov,
Dâmboviþa, Ilfov, din Argeº,
Bucureºti etc., la toate categoriile -

open, avansaþi ºi elite - caracteristice acestui gen de concursuri.
A fost o atmosferã frumoasã ºi o
mare bucurie pentru sportivii participanþi de toate vârstele, iar premiile i-au încununat pe cei mai
buni ºi mai în formã jucãtori, însã
dincolo de acestea a contat mai
mult plãcerea jocului, ne-a declarat
gazda concursului Gheorghe
Rãdulescu, directorul Sãlii de
Sport “Stelian Manolescu” ºi
preºedinte al CSO Teleajenul
Vãlenii de Munte.

Diplomã, tort, flori ºi bani din partea Primãriei Vãlenii de Munte
La mulþi ani cu sãnãtate!

Georgescu Alexandrina Aida
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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 localitãþii care, prin munca
lor, ºi-au adus contribuþia la ceea ce este
astãzi oraºul Vãlenii de Munte.
Recent, au fost sãrbãtorite douã
doamne care au împlinit vârsta de
90 de ani: Georgescu Alexandrina
Aida nãscutã pe 25 aprilie 1932 ºi
Mitrofan Zoe nãscutã pe 11 mai 1932.

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

Telefoane TAXI
Vãlenii de Munte
 SC Help Tour Auto SRL 0751.642.773
SC Doctor Help Tour SRL 0728.448.085
SC Riscar Tax SRL 0724.500.178, 0744.390.847
Drugã Sergiu I. I. 0737.586.100
SC Alitour Taxi SRL 0790.567.511, 0723.701.932
SC Ionuþ Car Taxi SRL -

Mitrofan Zoe

0726.971.757, 0767.185.590

 Poliþia Localã: 0752.132.454;

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

 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

