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Proiecte importante aflate pe agenda de lucru

a Primãriei Vãlenii de Munte
Patru blocuri de locuinþe sociale 

se aflã în construcþie

Primãria Vãlenii de Munte are în

diverse faze de implementare o serie de

proiecte pentru dezvoltarea localitãþii,

multe dintre acestea aflându-se în etape

premergãtoare începerii lucrãrilor. Astfel,

pe agenda administraþiei publice locale se

aflã investiþii în producerea de energie

electricã prin sisteme fotovoltaice pentru

consumul instituþiilor publice, extinderea

reþelei de canalizare, anvelopãri de

blocuri, creºterea capacitãþii Spitalului

Orãºenesc Vãlenii de Munte, înfiinþarea de

centre cu aport voluntar (CAV) al

deºeurilor.

De asemenea, suntem preocupaþi de

toate aspectele legate de mediu,

îmbunãtãþirea condiþiilor sociale ºi a fondu-

lui locativ, îmbunãtãþirea serviciilor edu-

caþionale, culturale ºi recreative oferite de

oraºul Vãlenii de Munte locuitorilor.�

FLORIN CONSTANTIN,
primarul oraºului Vãlenii de Munte:

�
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Îl aºteptãm ºi azi pe
Nicolae Iorga, la noi, 
la Vãlenii de Munte

CONSTANTIN
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Primarul FLORIN CONSTANTIN ureazã

locuitorilor oraºului Vãlenii de Munte 

care poartã numele Sfântului Andrei ºi Sfântului

Nicolae, multã sãnãtate, fericire ºi îndeplinirea

tuturor dorinþelor, alãturi de cei dragi!

La mulþi ani!
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La împlinirea 
a 90 de ani de viaþã, au
fost sãrbãtoriþi recent,
MARIN ANICA nãscutã pe
19.10.1932, MIHALCEA
GHEORGHE nãscut pe
28.10.1932 ºi LAZÃR
ALEXANDRA nãscutã 
pe 10.11.1932

Administraþia localã con-
dusã de primarul Florin
Constantin continuã iniþiativa
de a sãrbãtori persoanele
care împlinesc frumoasele

vârste de 90, respectiv 100 de
ani - bunici, strãbunici, pã-
rinþi, toþi fiind cetãþeni ai
urbei care, prin munca lor 
ºi-au adus contribuþia la ceea
ce este astãzi oraºul Vãlenii
de Munte.

Sãrbãtoriþii au fost vizitaþi
de reprezentanþii Primãriei
Vãlenii de Munte, care le-au
oferit flori, diplome, premii în
bani, în semn de preþuire pe
care le-o aratã comunitatea
localã pentru exemplul de
viaþã pe care îl dau seniorii
noºtri.

Seniorii din Vãlenii de Munte au fost sãrbãtoriþi de Primãrie
la 90 de ani de viaþã

MARIN ANICA 
nãscutã pe 19.10.1932

MIHALCEA GHEORGHE 
nãscut pe 28.10.1932

LAZÃR  ALEXANDRA 
nãscutã pe 10.11.1932

Omagiu la împlinirea a 90 de ani de viaþã

CONSTANTIN PÂRVU 
Academician profesor 

doctor în biologie

Fost cadru didactic 
la Colegiul 
�Nicolae Iorga� 
Cetãþean de onoare al
oraºului Vãlenii de Munte

S-a nãscut pe 23 decembrie 1932 din
pãrinþii Ion ºi Ecaterina, fiind primul
copil din 6 nãscuþi.

Funcþii ocupate peste timp: Director
al ªcolii Generale nr. 2 Bertea, Secretar al
Comitetelui Raional pentru Culturã ºi Artã
(funcþie de stat), Director al Casei de
Culturã Vãlenii de Munte, Profesor titular
la Colegiul �N. Iorga� unde a predat timp
de peste 30 ani. Dupã pensionare, a fost
Director al Muzeului �Natura Vãii
Teleajenului� din Vãlenii de Munte

A fost un om de ºtiinþã preocupat de
preocupat de botanicã, fitoterapie,
ecologie, mediu. Activitatea sa ºtiinþi-
ficã a fost fãcutã cu multã pasiune ºi
din dragoste de naturã.

 Studii la Unviversitatea Bucureºti,
Facultatea de Biologie, secþia Botanicã;
 Doctor în biologie la Institutul Cen-

tral de Biologie al Academiei Române;
 Membru titular al Academiei de

ªtiinþe Ecologice din Republica Moldova;
 Membru al Societãþii de Biologie,

Societãþii de Ecologie ºi al Asociaþiei
Oamenilor de ªtiinþã Prahova;
 În 1997 a fost nominalizat în Anglia

între primii 500 de oameni de ºtiinþã din
lume;
 Laureat  al Academiei Române, Pre-

miul �Traian Sãvulescu�;
 Laureat al Academiei Oamenilor de

ªtiinþã din România, Premiul �Emil Pop�;
 Cercetãri etnobotanice ºi etnotera-

peutice pe întreg teritoriul României timp
de 40 de ani;
 Cercetãri ecologice complexe asupra

sphagnetelor ºi a altor tipuri de ecosis-
teme pe parcursul a 20 de ani;
 Deþine prioritãþi naþionale, europene

ºi mondiale privind unele aspecte de
cercetare a sphagnetelor unde a realizat
primele determinãri din lume de produc-
tivitate primarã fitoplanctonicã ºi de bio-

masã a oraganismelor din zooplankton ºi
zoobentos, primele determinãri din
România de producþie primarã macro-
fiticã;
 A descoperit 38 de noi specii pentru

flora ºi fauna României, un gen nou pen-
tru fauna României (Leposmitte) ºi o nouã
asociaþie vegetalã pentru ºtiinþã;
 A publicat numeroase articole ºtiinþi-

fice de specialitate ºi 40 de cãrþi, unele din
ele de mare paginaþie (Universul plante-
lor, 1200 p; Enciclopedia plantelor, 4 vol. �
ediþie de lux cu un total de 4040 p;
Dicþionar enciclopedic de mediu, 1638 p;
Istoria biologiei în date 500 p, etc.);
 Publicaþiile sale au recunoaºtere

internaþionalã. Ele au fost cerute pentru
a fi consultate de cãtre oameni de ºtiinþã
activi de la prestigioase institute de
cercetãri ºi universitãþi din Spania, Belgia,
Austria, Anglia, Australia, Franþa, Canada,
India, Polonia, Turcia, S.U.A., Cehia,
Slovacia, Olanda, Danemarca, Republica
Moldova, etc.

Având experienþa cercetãrilor ecologi-
ce în teren ºi fãcând observaþii ºtiinþifice
complete ºi complexe, a elaborat ºi publi-

cat o nouã concepþie sistemicã de organi-
zare a naturii. Ea se gãseºte în tratatul de
�Ecologie generalã�, pag. 311 ºi este intitu-
lat �Ecobiomul�.

Este citat ca om de ºtiinþã în publi-
caþiile altor autori din diverse þãri ale
lumii.

Ilie Tudor de la publicaþia formula �AS�
scrie articolul �Savantul din grãdina cu
flori. De vorbã cu un necunoscut ºi
mare savant al României�.

În corespondenþele internaþionale a
primit o scrisoare de la Oxford care îi
aduce la cunoºtinþã cã o lucrare de a lui a
fost rezumatã ºi publicatã în una din revis-
tele ºtiinþei vieþii, solicitându-i-se permisi-
unea spre a fi trimisã mai multor oameni
de ºtiinþã din acest domeniu ºi bibliote-
cilor din toatã lumea.

Ajuns la vârsta de 90 ani, suferind trei
accidente cerebrale ºi un infarct mio-
cardic, i-a paralizat mâna, ceea ce l-a scos
din activitate. Cel care l-a menþinut în
viaþã a fost doctorul Gabriel Boeru, ªeful
Secþiei Neurologie a Spitalului Militar
Central Bucureºti.

Prof. Cãtãlin Marian PÎRVU
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În cadrul proiectului
�Creºterea calitãþii vieþii pentru
populaþia din Oraºul Vãlenii de
Munte prin îmbunãtãþirea ser-
viciilor sociale, educaþionale, cul-
turale ºi recreative ºi îmbunãtã-
þirea spaþiilor publice urbane�,
finanþat prin Programul Opera-
þional Regional 2014-2020,
Primãria Vãlenii de Munte constru-
ieºte 4 blocuri de locuinþe cu 56
de locuinþe sociale, pe strãzile
Ghiduleºti ºi Eaubonne, unde vor
locui cu chirie tot atâtea familii
cu probleme sociale.

Lucrãrile se desfãºoarã într-un ritm
foarte bun, sub atenta supraveghere a
specialiºtilor din primãrie ºi a edilului
Florin Constantin. Stadiul construcþi-
ilor a ajuns, la turnarea plãcii dintre
etajele I ºi II ºi sunt speranþe cã
lucrãrile vor înainta rapid, atât cât vre-
mea din sezonul rece va permite.

Proiectul �Creºterea calitãþii

vieþii pentru populaþia din Oraºul

Vãlenii de Munte prin îmbunãtã-

þirea serviciilor sociale, educaþio-

nale, culturale ºi recreative ºi îmbu-

nãtãþirea spaþiilor publice urbane�,

este unul amplu, cuprinzând reali-
zarea celor 4 blocuri sociale aflate în
lucru, dar ºi a altor obiective impor-
tante pe raza oraºului Vãlenii de
Munte, urmând sã intre în lucru dupã
derularea procedurilor impuse de
lege.

Acest proiect îºi propune 
sã atingã urmãtoarele 

obiective, privind beneficiarii
direcþi ai proiectului:

 200 de persoane care vor be-

neficia de 56 de locuinþe sociale

construite în zonele Ghiduleºti ºi

Eaubonne; 

 500 persoane/an care vor be-

neficia de servicii educaþionale,

sociale, culturale, recreative ºi

sportive prin construcþia unei Sãli

Multifuncþionale în zona Eaubonne; 

 1.000 persoane a cãror calitate

a vieþii va creºte beneficiind de

facilitãþile recreative oferite de

spaþiile de joacã ºi fitness constru-

ite în zonele Ghiduleºti ºi

Eaubonne; 

 8.000 persoane a cãror calitate

a vieþii va creºte beneficiind de

facilitãþile recreative oferite de

Parcul Eroilor (care va intra în

reabilitare ºi reamenajare, conform

proiectului); 

Pe ansamblu, însã întreaga popu-

laþie a Oraºului Vãlenii de Munte va

beneficia de acest proiect, calitatea

vieþii acesteia urmând a se

îmbunãtãþi.

Patru blocuri de locuinþe sociale 
se aflã în construcþie

Ediþia a XVIII-a a GALELOR TEATRULUI STUDENÞESC 
�SERI ÎN LUMEA THALIEI� s-a desfãºurat la Vãlenii de Munte

Un frumos parteneriat între
Casa de Culturã a Stu-

denþilor Ploieºti, Univer-
sitatea Petrol � Gaze din
Ploieºti, Primãria oraºului

Vãlenii de Munte, Centrul Cultural
�Nicolae Iorga� din Vãlenii de
Munte ºi Liga Studenþilor din
Centrul Universitar Ploieºti a adus
în faþa publicului din oraºul nostru

o serie de trupe de teatru stu-
denþesc, cu prospeþimea, talentul ºi
energia tinereþii.

Cea de-a XVIII-a ediþie a GALELOR
TEATRULUI STUDENÞESC �SERI ÎN

LUMEA THALIEI�, eveniment care
s-a desfãºurat în perioada 18 � 19
noiembrie 2022, la Centrul Cultural
�Nicolae Iorga�, intrarea fiind
liberã. 

Au evoluat pe scena dn Vãlenii

de Munte ºi s-au bucurat de

aprecierea publicului:

 Trupa de teatru �SKEPSIS� -

C.C.S. Alba Iulia;

Trupa de teatru �BACTERIA

H� - C.C.S. Braºov;

Teatrul Studenþesc �LUDIC� -

C.C.S. Iaºi;
Teatrul Studenþesc �MOFT� -

C.C.S. Ploieºti.

Proiecte importante aflate pe agenda de lucru 
a Primãriei Vãlenii de Munte



Vãlenii de Munte - EVENIMENT, SPORT 4
Îl aºteptãm ºi azi pe Nicolae Iorga, la noi, la Vãlenii de Munte

Despre Nicolae Iorga nu se
poate vorbi decâ la timpul
prezent.
El este printre noi, îi simþm
prezenþa la tot pasul...

...uite-l, tocmai a trecut în trãsura
Tohãnenanului cãtre prima lui casã ce
aparþinuse unei vrãjitoare, peste drum
de biserica logofãtului mocan Nica Filip,
mai apoi stabilindu-se pânã în ziua de
azi, în  casa Pãnculeºtilor, vecinã cu casa
boieroaicei Zãneasca, spunând cã �acolo
era ceva de fãcut ... ºi a fãcut ªcoala de
Misionare Naþionale ºi Morale �Regina
Maria�

...este la masa de alãturi, cu fostul lui
coleg de la ªcoala din Iasi, doctorul
Pârvu, cu farmacistul Müler ºi cu avoca-
tul Dima, servind berea �tutungiului
Anastasescu ...cea mai delicioasã bere
de Bragadiru, proaspãtã ºi rece...�

...ne þinem dupã el pe strada mare, la
Teatrul de varã de pe dealul Pancialiu, ºi
umplem  sala Univesitãþii de varã, în care
nu ne sãturãm ascultându-l...

...iatã-l pe peronul gãrii întâmpinându-ºi
cursiºtii, ºi  apoi conducându-i la aºezã-
mintele sale sau la gazde...

... îl vedem deseori la plimbare prin
urbe însoþit de pãrintele Ciorogaru, de

învãþãtorul Vasile Bogrea, de scriitorul
Barbu ªtefãnescu Delavrancea, de Barbu
Teodorescu, de Regina Mama Elena, de
Regele Carol al II-lea, de viitorul Rege
Mihai, sau mergând cu cursiºtii la apa
Teleajenului, la Slãnic, la Câmpina, prin
satele din împrejurimi, sau clãdind
pisaniile bisericilor...

...discutã cu primarii despre deve-
nirea oraºului, cu directoarea Aºezãmân-
tului �Regina Maria�, profesoara Dima,
cu tipograful Onciu ºi cu doctorul
Brãtescu, medicul oraºului  

... din pridvorul casei, alãturi de soþia sa
Catinca, ne-a spus cã are puþinã treabã pe
la Sinaia, ºi cã are o întâlnire apoi la Slãnic
cu niºte persoane, ºi cã se întoarce�

...încã nu a venit, iar noi mergem
mereu la garã, poate vine cu trenul sau
cu birja Tohãneanului, poate este deja în
sala Universitãþii de varã...

Trecem cu sfialã prin curtea casei
sã-l vedem în pridvor alãturi de soþia
sa Catinca, la birou sau prin grãdinã...
ºi-l asteptãm ... POATE SE ÎNTOARCE
LA NOI, LA VÃLENII DE MUNTE...

Mihai CHIROIU

Sala de Sport �Stelian Manolescu� asigurã
condiþii bune ºi în timpul sezonului rece

Sala de Sport �Stelian Manolescu� îºi va
desfãºura activitatea în condiþii normale ºi în
sezonul rece, dau asigurãri autoritãþile publice
locale. 

În continuare, se vor desfãºura antrena-
mentele în interior, asigurându-se apa caldã, ves-
tiar ºi  un regim de temperaturã favorabil în salã,
iar sala se va putea închiria pentru jocuri de fot-
bal, baschet, tenis de masã, tenis de câmp etc. 

De asemenea, cele mai apreciate activitãþi,
evident de cãtre doamne ºi domniºoare - fitness
ºi zumba - se deruleazã ca ºi pânã acum.
Directorul Sãlii de Sport �Stelian Manolescu� din
Vãlenii de Munte, Mugurel Bîrziloiu, invitã

cetãþenii adulþi ºi copii, femei
sau bãrbaþi, iubitori de sport
care se regãsesc în oferta sãlii
sã vinã cu încredere sã practice
miºcare ºi sport aici.

***
Cea mai recentã competiþie ofi-

cialã susþinutã în Sala de Sport din
Vãlenii de Munte, turneul de tenis de
masã organizat în cadrul evenimentului
�Serbãrile Toamnei - Festivalul Þuicii� 
a fost un succes.

Dacã doriþi sã vã amintiþi... 
�Serbãrile Toamnei - Festivalul Þuicii� 
la Vãlenii de Munte, 28-30 octombrie 2022


