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Recensãmântul populaþiei
ºi locuinþelor din România 2022
Pentru prima datã, fiecare cetãþean poate completa singur
formularele online de pe calculator, telefon, sau tabletã.
Cursuri vocaþionale
la Centrul Cultural
"Nicolae Iorga" al
oraºului Vãlenii de Munte

www.recensamantromania.ro
În data de 14 MARTIE 2022, a început prima etapã
a recensãmântului populaþiei, ºi anume AUTORECENZAREA
ONLINE, care se va încheia pe data de 15 MAI 2022.
Participarea la recensãmânt
este o îndatorire cetãþeneascã pe
care o îndeplinim fiecare pentru
comunitatea în care trãim,
deoarece cu toþii ne dorim un
viitor mai bun pentru noi ºi generaþiile urmãtoare.
Dacã întâmpinaþi dificultãþi,
puteþi apela la ajutorul recenzorilor desemnaþi pentru a vã ajuta
în completarea chestionarului.
Vã puteþi adresa Centrului de
recenzare situat la sediul Direcþiei
pentru Asistenþã Socialã a Primãriei oraºului Vãlenii de Munte,
din Strada Berevoieºti, nr. 8.

 DANSURI POPULARE
TEATRU ºi ACTORIE
CANTO POPULAR
PAGINA 3

Vãlenii de Munte, mâini
întinse cãtre refugiaþii
din Ucraina
Programul Centrului de recenzare Vãlenii de Munte este între
orele 7.30 - 16.00, în fiecare zi de
luni pânã vineri.

Aparate noi
performante pentru
dotarea sãlii de fitness
PAGINA 4

Fie cã lucraþi la stat sau
în sectorul privat, veþi primi o zi
liberã plãtitã, dupã completarea
chestionarului.

70 de copii orfani din Ucraina, cu
vârste cuprinse între 2 ºi 18 ani,
proveniþi din centre de asistenþã
socialã din Odesa, au ajuns vineri
dimineaþã, 4 martie, în Prahova.
PAGINA 3

Chemare la curãþenia de primãvarã
pentru Sfintele Sãrbãtori de Paºte
În fiecare primãvarã, tot
gospodarul îºi face curãþenie în casã, în propria
curte, în grãdinã, dar ºi în
faþa proprietãþii, pe domeniul public.
O astfel de preocupare
este cu atât mai intensã în
preajma Sãrbãtorilor Pascale,
cãci de acest spirit civic
depinde ºi imaginea localitãþii
în ochii oamenilor care ne
viziteazã sau tranziteazã
oraºul, dar mai ales curãþenia
locului unde ne trãim cu toþii
viaþa de zi cu zi.

Acesta este ºi motivul pentru care autoritãþile publice
locale fac un apel cãtre toþi
locuitorii oraºului Vãlenii de
Munte, pentru a realiza primenirea proprietãþilor, ca sã
întâmpinãm cum se cuvine
cea mai mare sãrbãtoare a
creºtinãtãþii - Sfintele
Primãria PUNE LA DISPOZIÞIA CETÃÞENILOR
Paºti, în condiþiile în
care au de evacuat cantitãþi mai mari de vegetaþie
care administraþia
uscatã ºi deºeuri tractorul cu remorcã destinat
localã acþioneazã
acestei activitãþi. Costul este de 168 lei, pentru
permanent pentru
curãþirea ºi înfruo încãrcãturã completã a tractorului.
museþarea domeComenzile se pot face la tel. 0752.132.444.
niului public.

2

Vãlenii de Munte - SOCIAL

Actele personale
expirate în perioada
stãrii de alertã
trebuie schimbate
pânã pe 6 iunie
Persoanele ale cãror
acte personale precum
cele de identitate
(buletin/ card de identitate, viza de flotant),
permisele auto ºi, în
anumite cazuri, autorizaþiile de circulaþie
provizorie au expirat în
perioada stãrii de alertã
trebuie sã le preschimbe pânã, cel mai
târziu, la data de
6 iunie 2022.
Pentru a se evita
aglomerarea la ghiºee,
recomandarea autoritaþilor este ca preschimbarea actelor expirate
pe perioada aplicãrii
stãrii de alertã sã fie
fãcutã începând de
acum, nu sã fie amânatã
pânã aproape de luna
iunie.
Folosirea în continuare a documentelor

expirate în perioada în
care s-a aplicat starea
de alertã e posibilã
fiindcã, aºa cum stabileºte Legea 55/2020,
“valabilitatea documentelor eliberate de
instituþiile ºi autoritãþile
publice, precum ºi de
entitãþile private autorizate conform legii se
menþine pe toatã
perioada stãrii de
alertã, precum ºi pentru o perioadã de 90
de zile de la încetarea
acestei stãri”.
Valabilitatea
inspecþiei tehnice
periodice nu s-a prelungit nici pe perioada
stãrii de alertã ºi nici nu
se prelungeºte în continuare ºi nici valabilitatea paºapoartelor
nu se prelungeºte
automat.

Centrul de Vaccinare Vãlenii de Munte

ºi-a oprit activitatea
Oamenii se pot

imuniza la cabinetul
doctorului Doru Gâjman
Tichetele de masã
în valoare de 100 de lei
se ridicã de la acelaºi
cabinet
Centrul de Vaccinare Vãlenii
de Munte a fost închis, din data
de 16 martie 2022, o datã cu
mãsurile de relaxare privind
prevenirea pandemiei Covid în
România.
În ultima perioadã scãzuse
foarte mult adresabilitatea, astfel
încât oprirea activitãþii Centrului a
fost una fireascã.
La fel de adevãrat este ºi cã a
fost foarte utilã activitatea
Centrului de Vaccinare din oraº, în
perioadele de explozie a cazurilor
Covid, când cetãþenii au ales sã se
imunizeze în numãr mare, având
aceastã posibilitate chiar în localitatea noastrã. Circa 8000 de persoane s-au vaccinat la Centrul de
vaccinare Vãlenii de Munte.

Primarul Florin Constantin
a þinut sã le mulþumeascã
tuturor cadrelor medicale care
au participat la activitatea de
vaccinare, dar ºi cetãþenilor
care în momentele grele ale
pandemiei au dovedit responsabilitate, luând mãsurile pe
care le-au considerat cele mai
bune pentru a stopa rãspândirea coronavirusului.
 Tichetele de masã în valoare de 100 lei se acordã în continuare la cabinetul doctorului Doru
Gâjman, persoanelor care s-au
vaccinat împotriva SARS-Cov2 - cu
doza 1 vaccinul Johnson, cu doza 2
vaccinurile Pfizer ºi Moderna - în

Locuitorii oraºului
Vãlenii de Munte se pot
vaccina în continuare la
CABINETUL MEDICULUI
DE FAMILIE DORU
GÂJMAN, cel care a ºi
coordonat cu succes
activitatea din cadrul
Centrului de vaccinare.
lunile noiembrie, decembrie ºi
ianuarie, fiind necesarã prezentarea adeverinþei de vaccinare ºi
a cãrþii de identitate.
 Programul este urmãtorul:
Luni ºi marþi în intervalul orar
13:00 - 15:00.

MIRCEA PALAGHIU - un nume destinat sã rãspândeascã luminã…
MOTO: „Dacã înlãturi iubirea ºi gingãºia, dispare tot farmecul vieþii…”
Prof. Nicolae STOICA,
17 martie 2022
„Pe spintecãtura asta se vede cã
ºi-au fãcut vad gloatele tãtarilor
când s-au nãpustit încoace, pentru
cã toate satele de pe Teleajen, pânã-n
cheia Bratocii, pãstreazã amintiri –
doine, legende, nume de locuri – de
pe vremile acelea de groazã… Unde
ºi unde se desfac luminiºuri verzi,
rãcorite de izvoare limpezi… Iar jos,
în mijlocul acestei mândre
îngrãdiri de codri ºi munþi, o încântãtoare poianã s-aºterne.
Descãlecãm în pragul acestui rai,
ascuns în pâlnia celor mai frumoºi
munþi din ºirul Tãtarului. Cele din
urmã raze ale soarelui par o
cununã de flãcãri. Amurgul iese
din codri. Pe vale e pace, rãcoare ºi
un dulce miros de fâneaþã…”
Sã fi decis expresiva descriere a lui Al.
Vlahuþã, din „România pitoreascã”, alegerea acestui tãrâm de cãtre moldoveanul

MIRCEA PALAGHIU (nãscut în
Andrieºeni – Iaºi, la 22.06.1932). Nu avem
ºtire, dar, terminând Facultatea de Limbã
ºi Literaturã Românã a Universitãþii din
Bucureºti, studentul va fi ºtiut despre
condiþiile oferite de natura ºi locuitorii
de pe una dintre frumoasele vãi ale þãrii,
Valea Teleajenului, din moment ce mari
personalitãþi au cãutat aici loc de vieþuire
sau de cercetare: Iorga, Tonitza, Mircea
Eliade, Mircea Maliþa…
A plecat dintre noi la 46 de ani
(1 noiembrie 1978), în condiþii tragice,
niciodatã elucidate, rãmânând opera,
dar ea nu ne poate consola vreodatã de
dispariþia atât de devreme a omului fermecãtor în atitudini ºi limbaj.
Eugen Simion aprecia: „Când dispare un individ, lumea devine mai
sãracã. Ceva inimitabil, ceva unic dispare odatã cu el. Când piere un scriitor
în plinã forþã de creaþie, dispare ºi ºansa
de a revela aceastã unicitate a individului între fiinþele lumii.”
ªi Mircea Palaghiu era, într-adevãr,
într-o binecuvântatã etapã a creaþiei sale,
de vreme ce a putut scrie ºase cãrþi în
ºase ani: „Orbit de prea multã dragoste”
– prozã scurtã – 1972, „Eram fericit în

noaptea cu lunã” – povestiri – 1974,
„Sublima Sora Camelia” – roman – 1975,
„Arhipelagul Alexandru” – roman – 1976,
„Petrecere la Mirmidon” – roman – 1979,
ºi „La revedere, Cassiopeea” – roman –
1980, ultimele douã publicate postmortem, dar tot în 1978 terminate.
Fiecare apariþie a fost bine primitã de
critica literarã, critici de renume pronunþându-se în reviste de prestigiu:
Mircea Iorgulescu în „România literarã”,
G. Muntean în „România literarã”, V.F.

Mihãiescu în „Luceafãrul” care, remarcând construcþia personajelor ce se
întrec în ridicole tirade filosofarde, limbuþie, suficienþã, grandomanie, sentimentalisme, constatã cã autorul nu le condamnã, nu le desfiinþeazã, ci doar le
ironizeazã cu blândeþe.
Articole elogioase semnalãm ºi-n alte
reviste, precum: „Viaþa Româneascã”,
„Cronica”, „Pasiunea lecturii”, în total
nouã referinþe critice, doar în perioada
1972 – 1976. Primul volum a suscitat
interesul cineaºtilor, iar unele povestiri
au fost traduse în limbi de largã circulaþie. Debuteazã în 1960, cu douã schiþe
umoristice, în ziarul „Neuer Weg”, iar
debutul editorial survine în 1972, cu un
volum tot de schiþe umoristice, având
titlul „Orbit de prea multã dragoste”.
Continuã colaborarea, la intervale mari
de timp, la unele reviste. Pentru cel de-al
doilea volum, „Eram fericit în noaptea cu
lunã”, primeºte Premiul Asociaþiei
Scriitorilor din Bucureºti, secþiunea
„Literaturã pentru copii ºi tineret”, pe
anul 1974.

(continuare în numãrul
din luna aprilie)
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Vãlenii de Munte, mâini întinse cãtre
refugiaþii din Ucraina
70 de copii orfani din Ucraina, cu
vârste cuprinse între 2 ºi 18 ani,
proveniþi din centre de asistenþã
socialã din Odesa, au ajuns vineri
dimineaþã, 04 martie, în Prahova.
Aceºtia au fost preluaþi de cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Prahova, instituþie care vine în sprijinul refugiaþilor mame ºi copii sau copii
neînsoþiþi care solicitã sprijin din
partea autoritãþilor române.
Astfel, 66 de copii ºi nouã adulþi au
fost preluaþi ºi cazaþi: la Complexul de
Servicii Comunitare „Razã de Soare“
Bãicoi (31 de minori ºi patru adulþi),
din cadrul DGASPC Prahova, ºi la

douã centre din Poseºti ºi Vãlenii de
Munte ale Asociaþiei Pro Vita (35 de
minori ºi cinci adulþi).
În continuare, copiii sunt îngrijiþi, cu
responsabilitate ºi dragoste, la
aºezãmântul Pro Vita din cartierul
Rizãneºti, pânã când statul ucrainean
îi va putea prelua înapoi ºi sã le ofere
condiþii.
De asemenea, în seara de 07 martie,
60 de persoane au ajuns la Pensiunea
Vera ºi Livia, din Vãlenii de Munte.
Acestea au fost gãzduite ºi li s-au oferit
3 mese pe zi. Ucrainenii au rãmas la
pensiune atât timp cât au dorit, pânã
sã îºi continue drumul mai departe
spre alte þãri europene.

Conducerea instituþiilor de
învãþãmânt din Vãlenii de Munte,
dupã concursurile organizate
pentru posturile de DIRECTOR
ºi DIRECTOR ADJUNCT
din acest an:
Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”
Director: Popescu Emilia Raluca
Directori adjuncþi: Niþescu Nicoleta,
Stoinescu Mihaela
Tel. 0244.281.555

Foto:
Consiliul
Judeþean Prahova

Colegiul Naþional “Nicolae Iorga”:
Director: Marghioala-Andrei Maria
Director adjunct: Pavel Vasile
Tel. 0244.280.905

Cursuri vocaþionale la Centrul Cultural "Nicolae Iorga"
al oraºului Vãlenii de Munte
MARÞI: GRUPA MICÃ
ÎNCEPÃTORI 14:00 -15:00
MIERCURI: GRUPA
MARE AVANSAÞI
14:30 -15:00
JOI: GRUPA MICÃ
AVANSAÞI 14:00 -15:00
GRUPA MIJLOCIE
15:00 -16:00

În luna martie, au fost
reluate cursurile
vocaþionale la Centrul
Cultural “Nicolae Iorga”
al Oraºului Vãlenii de
Munte.
Vã prezentãm oferta
Centrului Cultural de
cursuri destinate copiilor.

 DANSURI POPULARE proiect destinat copiilor pe
categorii de vârstã (3 grupe
cu vârstã cuprinsã între 7
ºi 19 ani) - Prof. coregraf
Dãnuþ Sãcuiu;
PROGRAM:
 LUNI: GRUPA MARE
ÎNCEPÃTORI:
10:00 -11:00; 15:00 -16:00

 TEATRU ºi ACTORIE –
proiect destinat copiilor pe
categorii de vârstã (2 grupe)
- Prof. actor Magdalena
Liliana Condurache
PROGRAM:
MARÞI 16:00 - 18:30

 CANTO POPULAR –
proiect destinat copiilor pe
categorii de vârstã (2 grupe)
– prof. Raluca Diaconu
PROGRAM:
SÂMBÃTÃ 10:00 - 14:00
Profesorii care asigurã
pregãtirea educaþionalã a
cursanþilor au o îndelungatã experienþã în domeniul artistic, în portofoliul
acestora regãsindu-se
numeroase studii de specialitate, calificãri, certificãri ºi un bogat palmares
de premii obþinute
de-a lungul carierei.

Grãdiniþã: Renþea Mariana
Tel. 0244 280 845

Înscrierile se fac la secretariatul
Centrului Cultural „Nicolae Iorga”
Vãlenii de Munte, Str. Berevoieºti, nr. 9.

Informaþii suplimentare la telefon 0244.280345
E-mail: centrulculturalvaleni@yahoo.ro

INFO Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor
Dacã o persoanã deþine mai multe
locuinþe, unde se recenzeazã?
Persoanele care deþin mai multe
locuinþe vor fi recenzate la locuinþa care
reprezintã reºedinþa obiºnuitã a persoanei.
În cazul în care una sau mai multe dintre
locuinþele deþinute nu sunt ocupate, proprietarul este cel care va furniza date
despre respectivele locuinþe (ºi clãdiri).
Dacã o locuinþã este ocupatã, vor
rãspunde la recensãmânt cei care locuiesc
efectiv acolo (rude, chiriaºi etc.).
 Întrebãrile din chestionar sunt
toate obligatorii sau sunt ºi întrebãri
opþionale?
Nu existã întrebãri opþionale. Trebuie
sã completãm în întregime chestionarul de

ªcoala Gimnazialã “Ing. Gh. Pãnculescu”:
Director: Corneci Luminiþa
Director adjunct: Bulac Elena
Tel. 0244.280.965

recenzare. Fiecare trebuie sã rãspundem
numai la întrebãrile corespunzãtoare propriei situaþii demo-socio-economice.
Ce este „reºedinþa obiºnuitã”?
Este consideratã reºedinþa obiºnuitã
cea la care se locuieºte neîntrerupt cu cel
puþin 12 luni înainte de data de referinþã (1
decembrie 2021, în cazul de faþã) sau cea la
care se manifestã intenþia de a rãmâne cel
puþin 12 luni.
Locuiesc cu chirie într-un apartament. Trebuie sã furnizez informaþii
despre aceastã locuinþã?
Da. De reþinut faptul ca art. 52, alin (1)
din OUG nr.19/2020 prevede cã
„Rezultatele recensãmântului pot fi folosite

doar în scopuri statistice ºi de cercetare
ºtiinþificã.”
Cine poate completa chestionarul
de recensãmânt pentru minori?
În cazul persoanelor minore, completarea chestionarului de recensãmânt în
perioada de autorecenzare poate fi fãcutã
de cãtre unul dintre pãrinþi, de tutorele
legal sau persoana majorã la care este în
grijã.
Ce înseamnã „nucleu familial”?
Nucleul familial înseamnã unitatea
constituitã din soþ sau partener ºi soþie
sau partenerã fãrã copii, soþ sau partener
ºi soþie sau partenerã cu copii necãsãtoriþi sau unul dintre pãrinþi cu copii.

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 0726.971.757, 0767.185.590
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Aparate noi performante pentru dotarea
SÃLII DE FITNESS
ºi cu alte echipamente necesare
(saltele, bãncuþe, mingi medicinale,
benzi elastice, gantere etc).
Sala de fitness a oraºului este
frecventatã de peste 130 de doamne ºi
domniºoare care au abonamente aici.

La sugestia doamnelor care
frecventeazã sala de fitness, Primãria a
achiziþionat douã aparate noi, moderne destinate antrenãrii muºchilor
din partea inferioarã a corpului.
Aparatele au sosit la Sala de Sport
”Nicolae Manolescu” Vãlenii de
Munte, în data de 18 martie ºi au fost
montate de specialiºti trimiºi de producãtor, întrucât echipamentele sunt
profesionale, cu tehnologie încorporatã.
Sala de fitness este dotatã cu 12
aparate majoritatea profesionale, dar

Nu subestimaþi
puterea focului!
În ultima perioadã, în judeþul nostru
au fost înregistrate mai multe incendii,
soldate nu doar cu însemnate pagube
materiale ci, uneori, din pãcate, ºi cu
pierderi de vieþi omeneºti!
Astfel de evenimente nefericite pot fi evitate, conform reprezentanþilor ISU Prahova,
prin respectarea unor mãsuri:
 Lucrãrile de verificare ºi reparaþii a
instalaþiilor electrice trebuie sã fie executate
doar cu personal autorizat.
Este interzisã depozitarea materialului
combustibil deasupra sobelor;
 Se interzice uscarea hainelor sau a
altor materiale combustibile pe sobe sau în
imediata apropiere a lor;
 Montarea sau punerea în funcþiune a
centralei termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, doar de cãtre personal autorizat;
 Este interzisã depunerea pe radiatoare ºi pe conductele termice a vaselor cu
lichide inflamabile, a îmbrãcãmintei ºi a
altor materiale combustibile.
Verificarea ºi revizia tehnicã periodicã
a instalaþiilor de utilizare este obligatorie
pentru toþi consumatorii ºi se efectueazã de
cãtre un operator economic autorizat de
cãtre ANRE.

PROGRAMUL DE
FUNCÞIONARE a sãlii este de
MARÞI pânã SÂMBÃTÃ, între
orele 13-21. La salã activeazã ºi o
instructoare de fitness, deosebit
de activã ºi foarte bine pregãtitã.
Costul unui abonament lunar
este unul convenabil, de 70 lei.

“Echipamentele fitness recent
achiziþionate respectã criterii precum
siguranþa, designul ºi calitatea materialelor din care sunt confecþionate. În
dotarea sãlii de fitness am urmãrit ca
beneficiarele sã se poatã bucura de
antrenamente de calitate superioarã,
de miºcare ºi de sãnãtate. Iar cum
doamnele ºi domniºoarele sunt marea
majoritate a clienþilor sãlii de fitness,
pot considera cã este un cadou fãcut
în martie, luna dedicatã femeii ºi
primãverii.” - Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte.

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

MOISE SULTANA

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 inestimabilã 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.

La mulþi ani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!
Recent, au fost sãrbãtorite trei
doamne ºi un domn care au împlinit
vârsta de 90 de ani:

 VOICU ELEONORA
nãscutã pe 18 februarie 1932

MOISE SULTANA
nãscutã pe 27 februarie 1932

UNGUREANU PAMFILIA
nãscutã pe 16 februarie 1932

POPA CONSTANTIN
UNGUREANU PAMFILIA
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 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

DISPECERAT DISTRIGAZ SUD

 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281
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

nãscut pe 14 martie 1932
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

