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Dezvoltăm comuna împreună! Vă aștept sugestiile! 

Edi(ie de edi(ie, voi aduce în faţa domniilor voastre
gândurile mele și vă aștept sugestiile, pentru a putea
îmbunătă(i agenda de ac(iuni publice. Ve(i contribui astfel la
procesul de modernizare a comunei și îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai. Actul administrativ este într-o permanentă
schimbare și cred că este important să cunoaște(i și să
în(elege(i tot acest proces!

Pe de altă parte, îmi doresc să scoatem în eviden(ă
valorile și tradi(iile localită(ii noastre, iar ziarul local ne va ajuta
în acest demers. Suntem o comunitate despre care s-au scris
multe pagini de istorie. Din păcate, ne regăsim destul de pu(in

în materialele informative de astăzi. Spre regretul meu, am fost
plasa(i într-un con de umbră și am ambi(ia să depășim această
etapă. 

În final, vă transmit, alături de toţi factorii politici ai
judeţului care au ales să ne fie alături și, de asemenea, alături
de personalităţile din localitatea noastră, cele mai frumoase
gânduri, urări de bine și sănătate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu
ca această iniţiativă să rămână neștearsă din istoria comunei
Văleni Dâmbovi(a!

Cu prietenie - Marian Lungu, primar

Facem astăzi încă un pas către o administra-ie cu porţile deschise: tipărirea unui
buletin informativ care va ajunge, gratuit, în casele dumneavoastră. Consider că este un
demers în sprijinul locuitorilor comunei și sper să-mi da-i dreptate.  

Vă vom prezenta în „Jurnal de Văleni Dâmbovi-a“ tot ceea ce se întâmplă la nivel
decizional și executiv în comunitatea noastră. Nu știu dacă vom reuși să asigurăm încă 
de la început nivelul de transparenţă pe care îl dori-i, dar vom încerca și, cu siguran-ă, vom
face pași importan-i în această direc-ie cu fiecare buletin informativ pe care îl vom tipări. 

Hristos a înviat! Bucura-i-vă!
Sărbătoarea Învierii Domnului

este plină de lumină. Primim lumină în
lumânarea de Paști, veștmintele 
bisericești sunt albe și strălucitoare,
zilele de după Înviere se numesc 
luminate. Lucrurile stau așa pentru că
lumina dinafară este expresia bucuriei 
dinăuntru. Primele cuvinte ale lui Iisus
înviat au fost „bucura-i-vă!”. Le-a rostit
către femeile care veniseră să-I ungă
trupul cu mir, după cum aflăm din
Evanghelia după Matei. Negura triste-ii
de pe chipurile femeilor s-a transformat
dintr-o dată în lumină a bucuriei. 

Orice om când râde, când se
bucură, spunem că i se luminează faţa.
Această lumină vizibilă izvorăşte dintr-o
alta lăuntrică. Este în fiecare din noi şi
iese la suprafaţă în zile ca acestea.
Sufletul se simte plin și are tendin-a să
se reverse în afară. Aceasta a fost și
reac-ia femeilor mironosi-e, care s-au
dus să împărtășească bucuria ucenicilor
Domnului. Din această plinătate
sufletească izvorăște  dragostea pe care
ne-o arătăm mai mult acum, la vremea
sărbătorii, faţă de cei de lângă noi. 

Bucuria este cu adevărat
bucurie atunci când o dai şi celui ce n-o
are. 

Nicolae Steinhardt, monahul
filosof de la Mănăstirea Rohia din
Maramureș, a lansat celebra formulă:
„dăruind vei dobândi”. Cu lucrurile
spirituale nu se întâmplă ca şi cu cele
materiale. Din ce dăruieşti mai mult 
într-atât se înmulţeşte ceea ce dăruieşti.
Nicidecum nu se împuţinează. Dăruieşti
bucurie, creşte în tine bucuria, dai iubire, 
dobândeşti înlăuntrul tău mai multă. 
Te rogi pentru celălalt, creşte în tine 
satisfacţia unei fapte bune. Astfel, se
petrece în dreptul fiecăruia un Paşte 
personal, o trecere de la închiderea 
în sinele egoist la deschiderea cu iubire
spre ceilalţi. Este modul de înţelegere
prin propria experienţă a iubirii absolute
a lui Dumnezeu pentru oameni, 
manifestate prin moartea şi Învierea lui
Iisus Hristos. 

În zilele Paștilor, salutul obişnuit
este înlocuit până la Înălţarea Domnului
cu un salut mărturisire: „Hristos a înviat!
- Adevărat a înviat!“, care exprimă public
credinţa în Înviere. Salutul devine astfel
o mărturisire în dialog. Rostim aceste
cuvinte, însă, cu un automatism, fără să
conştientizăm că este mărturisirea celui
mai important adevăr creştin – învierea
lui Hristos. Cei mai în vârstă îşi amintesc

totuşi că au fost vremuri, la noi sau în
alte ţări care au trecut prin comunism,
când acest salut creştin era într-adevăr 
o mărturisire asumată cu riscuri. 

Înainte de ‘89 se ţineau şedinţe
de partid în care persoane responsabile
cu propaganda încercau să demonstreze
că ceea ce cred creştinii este o prostie.
La o asemenea şedinţă ţinută într-un
sat în săptămâna de după Paşti, secre-
tarul de partid de la primărie le vorbea
ţăranilor despre inutilitatea credinţei în
Dumnezeu. După ce şi-a ţinut discursul,
i-a invitat, după obicei, pe cei care
aveau întrebări să le pună. Un ţăran a
ridicat mâna şi a fost poftit mai în faţă
să se exprime. 

Ţăranul s-a uitat la consătenii
săi plictisiţi de discursul propagandistu-
lui şi nu a spus decât atât: „Hristos a 
înviat!”. Toţi, într-un glas, i-au răspuns:
„Adevărat a înviat!”. Şedinţa s-a
încheiat, dar la următoarea, ţăranul
acela n-a mai fost prezent. A lipsit vreo
câţiva ani din sat. Când s-a întors era tot
de Paşti, iar salutul său era acelaşi:
„Hristos a înviat!”

 Remus Rădulescu 
Paști 2022
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Vă invit pe to�i să participa�i activ la via�a socială a localită�ii noastre
Ca viceprimar al comunei Văleni

Dâmbovi*a, sunt bucuros să constat că
iniţiativa noastră de a edita un ziar local
s-a materializat astăzi, iar dumneavoastră
ve*i avea la dispozi*ie o nouă modalitate
de acces la informa*iile de interes public. 

Pe lângă faptul că ve*i afla ce
activită*i derulează Primăria și nu numai,

ve*i putea să vă exprima*i părerile pro
sau contra, mulţumirile sau supărările.

În ceea ce mă privește, vă 
asigur că mă voi strădui să fiu în asenti-
mentul dumneavoastră prin tot ceea ce
fac, să îmi îndeplinesc în continuare, cu
bună credin*ă, toate sarcinile care îmi
revin și sper ca rezultatele să fie vizibile

pentru toată lumea. 
Vă invit pe to*i să participa*i

activ la viaţa socială a localită*ii noastre 
și să reflecta*i cu fidelitate asupra aspec-
telor pozitive sau negative ale activităţii
noastre.

Marișoiu Alin Doru - viceprimar

Dor de „acasă” 
Înclinaţia românilor spre dimensiunea veşnică a

existenţei, izvorâtă parcă dintr-o dorinţă ascunsă de a opri
timpul în loc sau măcar de a mai încetini grabnica lui trecere,
sunt ilustrate atât de frumos în poezia lui Blaga intitulată
„Sufletul satului”: „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat./ Aici
orice gând e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi cum
nu ţi-ar bate în piept / ci adânc în pământ undeva”.

În “Elogiul satului românesc”, Lucian Blaga mai

constată că: „A trăi în sat înseamnă a trăi în zariştea cosmică
şi în conştiinţa unui destin emanat din veşnicie (…). Mândria
satului de a se găsi în centrul lumii şi al unui destin ne-a
menţinut şi ne-a salvat ca popor peste veacurile de nenoroc.
Satul nu s-a lăsat ispitit şi atras în „istoria“ făcută de alţii peste
capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic neatins în autonomia
sărăciei şi a mitologiei sale pentru vremuri când va putea să
devină temelie sigură a unei autentice istorii româneşti“.

Este limpede pentru
noi toţi că satul românesc nu
mai este astăzi tot ceea ce
Lucian Blaga şi Liviu Rebreanu
considerau că este cu mai
bine de 70 de ani în urmă, dar
nici nu se poate spune că
nimic din ce a fost în trecut nu
mai poate fi recuperat sau
cultivat astăzi, ca urmare a
unor rupturi profunde exis-
tente între istoria sau tradiţia
bogată a satului românesc şi
situaţia lui actuală. Viaţa
obştească a satului însă s-a
adaptat vremii. 

Astăzi, activităţi, 
sensuri, forme noi au inundat
vatra satului fără ca să avem
puterea de a le opri; ele se
impun cu necesitate şi cer o
grabnică aşezare. Oraşul, cu
viaţa sa modernă, cu indus-
tria, comerţul şi întreg stilul
său de trai, se infiltrează şi
destramă vechea civilizaţie
sătească.

Vechea aşezare a
satului, cu toate orânduirile
sale, se schimbă astăzi,
năzuind către o aşezare de tip
modern. Activităţile, formele,
întreaga structură socială a
satului iau o altă înfăţişare.
Satul românesc cu toate
formele şi atributele sale se
dislocă; activităţile materiale

şi spirituale îşi schimbă sensul.
Pe măsură ce statul şi civiliza-
ţia orăşenească sunt mai
active, satul este nevoit să
cedeze, renunţând la chipurile
şi ţelurile sale tradiţionale.

Individualism, 
capitalism, negoţ şi industrie
modernă înseamnă tot atâtea
activităţi şi sensuri improprii,
vătămătoare pentru organis-
mul satului şi civilizaţia pe
care el o reprezintă. Spărturile
produse în acest trup au dat
naştere unor forme interme-
diare, unor amestecuri 
ciudate şi forme hibride.

Prefacerea civilizaţiei
săteşti poate fi socotită cu
atât mai reală, cu cât trece 
de planul social şi economic.
Procesul în care satul a intrat
este cu atât mai adânc cu cât
nu numai formele şi înfăptui-
rile se schimbă, nu numai
datele materiale iau o altă
înfăţişare, dar însăşi conştiinţa
şi întreaga viaţă interioară a
omului este în prefacere, ceea
ce echivalează cu un atac în
inima lucrurilor, în sâmburele
generator al acestei vieţi.

Procesul ce se
petrece în satul românesc,
astăzi, aduce schimbări în
mentalitatea generală proprii
vechii noastre civilizaţii

săteşti, în gustul şi moravurile
legate aici. Condiţia originară,
deci a vieţii săteşti este pe
cale de dispariţie.

Jocul între cele două
lumi, cea veche şi cea nouă,
fac din satul românesc un
obiect şi o experienţă dintre
cele mai interesante.

Destrămarea civiliza-
ţiei săteşti, cu toată puterea
ei, nu se produce deodată şi
nici în întregime. Năzuinţa
radicală de prefacere nu
găseşte căi deschise peste tot. 

Dacă tinerii merg cu
mai multă îndrăzneală pe căi
noi uneori nedescifrate precis,
bătrânii sunt mai refractari,
mai adânc prinşi în formele şi
actele tradiţionale. Datina şi
obiceiul domnesc în viaţa lor,
ceea ce face ca procesul de
disoluţie să fie îngreunat. 

Nu încape îndoială,
acolo unde este viaţă este şi
schimbare, este şi trecere. 
Ori, satul românesc este viaţă.
Ceea ce păstrează astăzi
organic satul românesc nu
este un produs originar gata
făcut, deodată şi neschimbat,
ci o depunere prin vreme,
o experienţă mereu înnoită, 
o stilizare şi o formă ultimă 
a unei vieţi de veacuri.

Sunt unul dintre
oamenii care au trecut de la
uliţa satului la scara blocului
atunci când am început să
dezleg tainele dăscălitului la
Şcoala Normală Carol I din
Câmpulung Muscel. Sunt 
născută la Văleni Dâmboviţa,
într-un sat înfipt de veacuri în
zona subcarpatică, cu dealuri
smălţate de pajişti înflorite,
denumite muscele, de unde şi
numele zonei folclorice
Muscel căreia satul meu i-a
aparţinut firesc şi spiritual.

Satul urcă şi coboară,
deschizând în jos privirilor o
perspectivă directă spre valea
albăstrie a Dâmboviţei, care
curge sprintenă printre 
stâncile de la Cetăţuie, printre
credincioasele păduri de fagi
temerari. 

(continuare în pag. 3)
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Satul (nota noastră: Văleni Dâmbovi.a) urcă şi coboară,

deschizând privirilor o amplă şi olimpică perspectivă spre
împărăţia munţilor înalţi, maiestuoşi, cu zăpezi şi ierburi risipite
printre brazi, oficiind perseverent pe altarul măreţiei şi al libertăţii,
cu straşnice culori, în care respiră esenţa pură a materiei transfi-
gurate la superlativ.

Aşezaţi ca într-un splendid amfiteatru, oamenii din satul
meu natal privesc de sute de ani rotirea anotimpurilor cu
primăveri înveşmântate în alb şi verde-pal, cu veri topite-n galben
şi verde-sumbru, cu aura toamnelor ruginii străfulgerate-n violet şi
roşu încărcate de fructe coapte, cu ierni ce-mbracă dealuri şi
coaste, livezi şi păduri în sarici sclipitoare de zăpadă.

Ca trăsături fizice şi psihice moral-volitive nu numai
chipul, dar şi firea oamenilor de aici aminteşte o descendenţă
viguroasă şi mândră. Păstrători ai zestrei milenare străbune, ei
întrunesc ca trăsături generale tenacitatea dacică şi mândria
romanică. 

Sătenii mei au feţe luminoase, străbătute de o privire
limpede ori iscoditoare. Chipul lor exprimă optimism, alternând
adesea gluma sănătoasă, cu ironia muşcătoare. Trupuri viguroase, 
cu mişcări sigure, neostoite la muncă şi la joc, iar palmele aspre
poartă pecetea harului muncii, semn al unei neîntrerupte căutări
a rodului pământului.

Când am luat drumul şcolii, sufletul mi-a fost secat
de dor pentru că am lăsat în urmă părinţi, bunici, soră, oameni
dragi, uliţele greu apăsate de paşii oamenilor şi de căruţele trase
de cai şi le-am înlocuit cu străzile oraşului presărate de maşini
zgomotoase şi de persoane total necunoscute.

(continuare în pagina 4)

Dor de „acasă” 

Primii la nivelul Centrului Metodic,
rezultate bune și la jude�
Etapa jude.eană a Olimpiadei Na.ionale a Sportului

Școlar 2022 a aliniat la start și trei echipe reprezentative ale
Școlii Gimnaziale “Iosif  Gabrea“ Văleni, câștigătoare ale
grupelor de calificare la nivelul Centrului Metodic Voinești. 

Rezultatele ob.inute de echipele noastre la etapa
jude.eană au fost următoarele: 
 Fotbal băie.i gimnaziu - locul V 
 Handbal băie.i gimnaziu - locul VI
 Minihandbal mixt - locul II

Practicarea sportului înseamnă putere, anduran.ă,
rezisten.ă psihică și caracter. Toate aceste însușiri se dobân-
desc odată cu provocările la care sunte.i expuși, alegerile pe
care le face.i și drumul pe care dori.i să-l urma.i în via.ă! 

Felicitări tuturor! 
 Ciprian Popescu - profesor de sport

ACS Muscelul Văleni, echipa de fotbal a localită.ii
noastre, a luat naștere în vara anului 2017, după o lungă
perioadă de repaus fotbalistic. Ini.iativa a apar.inut
consilierilor locali de atunci Lungu Marian (actualul primar),
Marișoiu Alin Doru (actualul viceprimar) și Popescu Ciprian
(profesor de sport), iar sprijinul financiar a fost acordat de
domnii Lungu Cătălin și Beju George. Primul meci de
pregătire s-a realizat în data de 20 august 2017.

Echipa a debutat în Promo.ie Nord și a avut ca
obiectiv “promovarea tinerilor fotbaliști din comună și
sprijinirea lor pentru a face pasul spre performan.ă”. În
campionatul 2020-2021, echipa a promovat în Liga a V-a
(Onoare), după ocuparea locului doi în serie. 

Începând cu 16 iunie 2021, odată cu dobândirea
personalită.ii juridice, echipa și-a schimbat denumirea în
ACS Muscelul Văleni.

Mul.umim suporterilor pentru încredere și ajuto-
rul acordat pentru a atinge acest nivel. Vă mul.umim că ne
sus.ine.i neconditionat și ne urma.i întotdeauna, indiferent
de vreme, la toate meciurile, ne ridica.i moralul și ne încu-
raja.i, împărtășind cu noi atât reușitele, cât și eșecurile.

Transmitem, totodată, felicitări jucătorilor și staff-
ului și le mul.umim pentru ambi.ia, devotamentul și serio-
zitatea de care dau dovadă. Și nu uita.i că, în această piesă,
voi juca.i rolurile principale. Cum spunea Michael Jordan,
“Talentul câștigă jocuri, dar lucrul în echipă și inteligen.a în
joc câștigă campionatul“.  

Muscelul Văleni
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Consider că uliţa satului este
izvorul tuturor lucrurilor frumoase din
viaţa mea. De la sat pleacă inocenţa,
dorinţa de a-i ajuta pe semeni şi de a face
mereu bine. Tot de aici izvorăşte credinţa
în Dumnezeu fără de care existenţa
noastră nu ar mai fi aceeaşi şi tot pe uliţa
satului am gustat prima dată pâine făcută
în ţest, am îmbrăcat cu drag costumul
popular şi am ascultat poveşti minunate

despre crăiese şi feciori de împărat, dar şi
întâmplări adevărate din război trăite de
bunicul şi de ceilalţi bătrâni, vecini de-ai
mei. Aşa au trecut ani şi ani din viaţa mea…
Aici am descoperit natura în adevăratul
sens al cuvântului şi am simţit legătura
dintre ea şi om. Asta până într-o zi când am
aflat că trebuie să plec la oraş să-mi
continui studiile. 

Oraşul a însemnat pentru mine o
viaţă nouă, cu care m-am obişnuit încet şi
care m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul
legat de cariera profesională.

Astăzi, adolescenţii cu care mun-

cesc zi de zi la şcoală au altă mentalitate…
alte visuri de împlinit, trăiesc într-o lume în
care tot ce contează cu adevărat e să ai
o maşină care să polueze cât mai mult, o
locuinţă „modestă“, ultimul model de
telefon mobil şi haine de firmă. Trăim sub
acelaşi cer şi totuşi… în două lumi diferite. 

Încerc totuşi, în fiecare zi, să le
reamintesc şi să le explic acestor tineri
«dorul meu de sat, de cântec, de folclor, de
bine, de acasă».

 Prof. Marinescu (Bahnareanu) 
Raluca Mihaela

Dor de „acasă” 

Biblioteca Văleni Dâmbovi a 
are recunoaștere în plan jude ean și na ional

Biblioteca Văleni Dâmbovi�a
dispune de un fond de carte care
depășește 10.200 de volume, este
dotată cu calculatoare și dispune de o
sală de lectură. Prin activită�ile desfă-
șurate, urmărim să stimulăm interesul
pentru lectură și cunoaștere, dar și să
asigurăm dreptul la informa�ie și liberul
acces la servicii tradiţionale, dar și
bazate pe tehnologii moderne.

Este un obiectiv pe care l-am
atins și gra0ie evenimentelor derulare
de-a lungul anilor în parteneriat cu
Primăria Văleni Dâmbovi0a, Școala
Gimnazială Văleni Dâmbovi0a, Biblioteca
Jude0eană Ion Heliade Rădulescu
Dâmbovi0a, Centrul Europe Direct

Târgoviște și alte institu0ii de cultură din
jude0 și din 0ară.

Men0ionăm doar câteva dintre
ac0iunile derulate pe parcursul anului
2021: „Remember - Să cunoaștem, să
pre0uim, să promovăm valorile locale“ -
proiect care a fost desemnat ca fiind cel
mai bun eveniment desfășurat online;
“Cel mai frumos ou“; „Concursul
interna0ional de crea0ie literară Diana
Renea”; “Prietenie pe o sfoară virtuală“;
CodeKids - toate proiecte interna0ionale.
De asemenea, participarea la concursul

Flashmob Dance Virtual, organizat de
Centrul Europe Direct Târgoviște, de
Ziua Europei, ne-a adus premiul de 
popularitate. Amintesc, totodată, că, tot
printr-un proiect - „Dansează
Românește“,  am format o echipă de
dansuri populare, mult așteptată să
ducă mai departe tradi0ia din localitatea
noastră.  “Junii di Văleni“ și-au făcut
debutul de „Ziua comunei“ - 15 august
2021. Un alt program deosebit derulat
anul trecut, în seara de Moș Ajun, a
însufle0it frumoasele obiceiuri ale satului
nostru. 

Anul acesta, prin activită0ile
organizate, tindem să atragem noi 
beneficiari la bibliotecă, persoane care
se dezvoltă cu fiece carte citită, cu fiece
informa0ie culeasă și care vor, totodată,
să se implice în diverse activită0i care
vizează promovarea comunei noastre. 

 Aurora Oprescu - bibliotecar

Informare
Recensământ 2022

Colectează selectiv!
La data de 1 martie 2022,

jude0ul Dâmbovi0a a trecut la colecta-
rea separată a gunoiului menajer, pe
două frac0ii: deșeuri reciclabile (hârtie
și carton - saci albaștri; plastic și metal
- saci galbeni) și deșeuri nereciclabile
(pubele). Sticla (nu pet-uri) se va colec-
ta într-un recipient comunal tip clopot.

Pubelele cu gunoi menajer
vor fi golite ca și până acum, în fiecare
zi de miercuri, iar sacii cu deșeurile
reciclabile vor fi ridica0i de două ori pe
lună, joia, în prima și a treia săptămână
a fiecărei luni, moment în care ve0i
primi al0i saci. 

Pentru deșeurile rezultate din
construc0ii și mobilier, trebuie sunat
operatorul, care le va ridica la cerere,
contra-cost. 

Dispecerat Supercom: 0372.722.722

Aten0ie! 15 mai 2022 este
ultima zi în care vă pute0i autorecenza
online sau cu ajutorul recenzorului pus
la dispozi0ie de către Primărie. Pentru
această ac0iune, salaria0ii au dreptul la
o zi liberă plătită. 

Urmează, în perioada 16 mai
– 17 iulie 2022, colectarea informa0iilor
în sistem clasic, adică un recenzor va
veni la poarta fiecăruia pentru a
face înregistrarea datelor în baza
declara0iilor dumneavoastră. 
Refuzul de a participa la recensământ
se sanc ionează cu amendă de la
1.000 la 3.000 de lei! 


