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Peste câþiva ani se vor aniversa
500 de ani de la atestarea
documentarã a comunei Valea

Doftanei. Sigur, istoria aºezãrilor umane pe
aceste meleaguri este mult mai veche. De
asemenea, este cert cã pânã la acel moment
jubiliar comuna Valea Doftanei va cunoaºte
transformãri spectaculoase, odatã cu
realizarea drumului naþional Câmpina – 
Valea Doftanei – Sãcele, ca alternativã la
actualul DN1.

Dincolo de istorie ºi dincolo de ce ne va
rezerva viitorul, în rândurile de faþã am dorit
sã arãtãm tuturor celor interesaþi continuitatea
tradiþiilor ºi obiceiurilor acestor locuri, ale
oamenilor de aici, dar ºi transformarea
continuã care duce Valea Doftanei de la un
sãtuc de munte, ascuns de creste ºi cuibãrit
de-a lungul râului Doftana ºi pânã la o
localitate europeanã, cu un turism rivalizând
cu cel elveþian ºi cu produse tradþionale
recunoscute la nivel european, primii paºi
fiind deja fãcuþi pentru „Pãstrãvul de Doftana”
ºi „Caºcaveaua de Doftana”.

În loc de introducere
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Lucian Blaga a spus cã “veºnicia s-a
nãscut la sat”,iar vorbele sale pot fi
ilustrate perfect cu orice imagine din

Valea Doftanei. Într-adevãr, timpul pare cã se
scurge altfel aici, departe de tumultul citadin.
Oamenii sunt mai responsabili, mai
cuviincioºi, chiar ºi simplul faptul cã salutã
orice trecãtor, chiar dacã îi este cunoscut ºi
este localnic, chiar dacã se vede de departe
cã este de pe alte meleaguri, chiar ºi acest
lucru aratã cã oamenii din satele de munte

sunt altfel. Iar aceste lucruri vin din
moºtenirea ancestralã, fiind una dintre
dovezile cã pe aceste plaiuri au locuit
dintotdeauna oameni cu suflet bun, cu frica lui
Dumnezeu ºi cu o calitate din ce înce mai
rarã în zilele noastrã – bunul simþ.

Universul vieþii de la þarã, inclusiv la Valea
Doftanei, este relativ simplu ºi are câteva
componente esenþiale – gospodãria proprie,
cu toate acareturile, dar ºi cu grija pentru
animalele din propria gospodãrie, indiferent

Componentele care
alcãtuiesc universul vieþii
de la þarã pornind 
de la acareturi, obiceiuri,
tradiþii, mituri ºi legende
în lumea satului
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dacã este vorba doar de cãþel sau pisicã, ori
de vaci, oi, cai, animale ceva mai
pretenþioase în îngrijire; ºi biserica,
pãstrãtoare a datinilor,
obiceiurilor, dar ºi locul
unde au loc momentele
esenþiale din punct
de vedere religios
din viaþa fiecãrui
om – botezul,
cununia,
moartea.

Probabil cã
nu existã
gospodãrie în
Valea Doftanei
unde sã nu se
gãseascã tot
felul de
acareturi, în
funcþie de felul
ºi numãrul
animalelor sau
de ceea ce se
cultivã pe
porþiuni mai
mici sau mai
mari de teren.
De altfel, poate
nu multã lume –
mai ales din
generaþia mai tânãrã –
ºtie cã Valea Doftanei a
fost printre foarte puþinele
localitãþi din România care în
perioada comunistã nu au putut fi
colectivizate, ceea ce spune foarte mult
despre caracterul oamenilor de aici, despre
tãria cu care aceºti oameni au crezut ºi cred
în continuare în dreptul lor la proprietate.
Revenind la ceea ce se gãseºte în apropape
orice gospodãrie din Valea Doftanei, trebuie
spus cã este vorba în primul rând de uneltele
de strictã necesitate pentru lucrarea
terenurilor, dar ºi pentru întreþinerea
animalelor, a grajdurilor sau chiar ºi pentru
producerea produselor derivate din lapte,
inclusiv a celebrei caºcavele.

Tocmai liniºtea de aici, aerul deosebit de
curat, acel altfel în care curge timpul a
determinat ridicarea unui numãr mare de
case de vacanþã în ultimii ani, oamenii fiind 

atraºi nu numai de frumuseþea sãlbaticã a
peisajului, ci ºi de farmecul oamenilor ºi
poveºtile lor. Sosirea acestui nou tip de
oameni a adus o serie întreagã de beneficii
comunitãþii din Valea Doftanei. Pe de o parte,
s-a folosit forþa de lucru localã pentru
ridicarea acestor case, pentru întreþinerea lor,
iar de fiecare datã când vin aici, proprietarii
caselor de vacanþã se “aprovizioneazã” cu
produse tradiþionale, specifice acestor locuri,
produse care astfel intrã într-un circuit al
recunoaºterii lor valorice, iar pe de altã parte,
banii cu care sunt achiziþionate aceste
produse contribuie la o bunãstare a

locuitorilor comunei Valea Doftanei.
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V alea Doftanei oferã
peisaje în cel mai autentic
stil românesc – cu

pajiºti generoase, de un verde
aproape strãlucitor, cu cãpiþe
de fân ici-colo, aruncate
parcã de o mânã
nevãzutã, dar ºi cu case
în general mici, poate cu
excepþia celor de
vacanþã, casele
localnicilor fiind bine
îngrijite ºi având
aproape invariabil
muºcate la geam,
muºcate care se revarsã
cu generozitate peste
marginile geamurilor. Aºa
aratã Valea Doftanei, o
localitate tipic româneascã, în
care în dupã-amiezile târzii de
varã te poþi relaxa în miros de
fân ºi în sunetul talãngilor
animalelor care se întorc de pe

Satul, înþelepciune ºi
eternitate – un sat tipic
românesc, cu obiceiuri
neschimbate, cu oameni
harnici, fericiþi în simplitatea
lor, cu un sat ca un uriaº
muzeu în aer liber, 
surprins în multiplele sale
ipostaze, de la potenþialul
agricol ºi pânã la valorile
spirituale
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numeroasele pãºuni din jurul localitãþii.
Înþelepciunea ancestralã a poporului român

se vede ºi în locuitorii din Valea Doftanei,
oameni harnici, cu obiceiuri bine ancorate în
rutina zilnicã, oameni simpli, dar fericiþi în
simplitatea lor, cu bucuriile pe care le primesc
din cultivarea pãmântului ºi din creºterea
animalelor. O lume aparte, o lume în care
noþiunea de „virtual” este atât de abstractã
încât aproape cã nu existã în vocabularul
localnicilor.

Valea Doftanei este una dintre cele mai
întinse localitãþi din România, acoperind o
suprafaþã de 28.610 hectare. Astfel cã putem
spune. fãrã teama de a greºi, cã Valea
Doftanei este unul dintre cele mai mari muzee
în aer liber. De la atracþii naturale, la obiective
realizate de mâna omului, de la biserici care
se înaltã spre cer, pânã la stâne în vârfurile
munþilor din jur. Iar dincolo de toate, la case

foarte frumoase, „fructe” ale unor gospodãrii
bogate, din toate punctele de vedere...10
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În nebunia unei vieþi din ce în ce mai
agitate, tihna unei mici localitãþi rurale din
zona montanã este în sine un obiectiv

turistic, unul dintre lucrurile foarte cãutate,
tocmai pentru cã este din ce în ce mai rar ºi
din ce în ce mai greu de gãsit. Acest lucru se

întâmplã la Valea Doftanei, iar o mare parte
din meritul acestei stãri de fapt aparþine
oamenilor de aici. Oameni simpli, dar de bunã
credinþã, oameni care încã mai ºtiu sã se
bucure pentru o floare, un peisaj, pentru
mugetul unei vaci întoarse de la pãºune sau
pentru un curcubeu.

Un caleidoscop fãcut 
în spiritul vieþii de la sat
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La Valea Doftanei, totul se
transmite din generaþie în
generaþie, iar unul dintre reperele
actuale ale localitãþii este
Asociaþia Tinerilor din Valea
Doftanei, care a fost înfiinþatã în
anul 2005 ºi care are o formaþie
artisticã de dansuri populare,
scopul declarat al asociaþiei fiind de
pãstrare ºi promovare a tradiþiilor.
Formaþia de dansuri populare participã la tot
felul de evenimente prin care se încearcã
promovarea obiceiurilor, tradiþiilor, dar ºi
dansurilor ºi portului populare specific acestei
zone geografice. De asemenea, au loc
întâlniri perioadice între tinerii ºi bãtrânii
satului, unde se spun poveºti, se deapãnã 

amintiri, astfel încât se transmit din generaþie
în generaþie cele mai importante valori
spirituale ale acestei aºezãri, care se bucurã
de un cadru geografic de excepþie.
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Asociaþia deruleazã multe proiecte
interesante, inclusiv participarea la festivaluri,
târguri sau crearea de schimburi de
experienþã, în cadrul cãrora tinerii din Valea
Doftanei pot prezenta publicului tradiþiile,
obieciurile ºi dansurile populare specifice
acestor meleaguri. În anul 2013, asociaþia a
creat un eveniment intitulat „Taste of Europe”,
la care au participat reprezentanþi ai altor
asociaþii de tineri din Italia, Slovacia, Ungaria
ºi Turcia, alãturi, bineînþeles, de România,
proiectul fiind finanþat din fonduri europene. ªi
ce altceva le-ar fi putut fi arãtat oaspeþilor la
Valea Doftanei decât cum se preparã
caºcaveaua? Iar toþi cei prezenþi au fost
încântaþi de gustul ºi calitatea acestui produs
care duce numele ºi renumele comunei Valea
Doftanei dincolo de graniþele României.
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În peisajul actual al comunei Valea Doftanei
un loc foarte important îl au cele nu mai puþin
de zece obiective incluse în lista
monumentelor istorice din judeþul Prahova ca
monumente de interes local, toate fiind
clasificate ca
monumente
de

arhitecturã: douã case din 1920 din satul
Teºila; ansamblul rural (sfârºitul secolului al
XIX-lea–începutul secolului al XX-lea);
gospodãria de oier Frusina Roºca (sfârºitul
secolului al XIX-lea), ansamblu alcãtuit din
casã ºi anexe (saivan, bucãtãrie de varã,

grajd ºi fânar); casele Constantin Bran
(1868), Ibrian Gh. Pompiliu (1928), Ion

Pochiºna (1900), Maria Cârstea
(1928) ºi Luxandra Neagu

(1930); ºi ruinele bisericii
„Sfinþii Voievozi” (mijlocul

secolului al XIX-lea) aflat
în cimitir (ultimele opt,
toate în satul
Trãisteni). Toate
acestea vor trebui
incluse într-un circuit
turistic, pe care
administraþia localã
intenþioneazã sã-l
realizeze împreunã
cu pensiunile din

localitate, astfel încât
la fiecare dintre

acestea sã existe
pliante care

popularizeazã aceste
obiective, precum ºi celelalte

obiective de interes turistic din16



comunã sau din jurul ei: Pãdurea Glodeasa (o
rezervaþie de pãdure virginã de fag ºi brad, cu
vârste de 200-300 de ani; rezervaþia ocupã
peste 500 hectare ºi se aflã la o altitudine
cuprinsã între 700 ºi 900 metri); Cheile “La
Tocile” (au o lungime de aproape 3 km ºi se
aflã în apropierea Lacului Paltinu); râul
Doftana (traverseazã comuna de la nord la
sud, pe o lungime de aproximativ 30 km);
Lacul Paltinu (aflat la limita sudicã a localitãþii,
spectaculos, cu peisaje mirifice, dar ºi foarte

bogat în peºti precum biban, ºtiucã, clean);
Barajul Paltinu (construit între anii 1968-1971,
are o formã de arc de cerc, o înãlþime de 108
metri ºi aproape 500 metri); Muzeul de Arte
Plastice din Teºila (unde sunt expuse o parte
din lucrãrile de artã plasticã realizate cu
ocazia Taberei Internaþionale de artã plasticã
de la Valea Neagrã); Monumentul Eroilor
(situat în satul Teºila, chiar în apropierea
Primãriei comunei Valea Doftanei; a fost
ridicat în anul 1975).

17Pãdurea Glodeasa 
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Barajul ºi lacul Paltinu
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Monumentul Eroilor,
Teºila
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Activitatea ºcolarã în localitatea Teºila
– actuala comunã Valea Doftanei,
care include ºi satul Trãisteni –

dateazã din anul 1838 când s-au oficializat
ºcolile publice sãteºti din întreg principatul
Munteniei. În anul 1848, la Teºila se
construieºte o ºcoalã de centru. Între anii
1848-1862, ºcoala îºi întrerupe activitatea
reluând-o în anul 1862 cu 16 elevi, pentru ca
în anul 1864 sã ajungã la 24 elevi. Din 1867
pânã în 1880 ºcoala îºi întrerupe activitatea,
pe care o va relua pânã în 1887, când iar se
desfiinþeazã, mutându-se la Comarnic. În
1890 se redeschide ºcoala din Teºila la care
învaþã ºi copiii din Trãisteni. Din anul 1893
ºcoala a funcþionat continuu pânã în prezent.
De altfel, 1893 este anul în care s-a dat în
folosinþã noul local de ºcoalã realizat prin
contribuþia localnicilor, ºcoala fiind preluatã de
stat.

În anul 1894 frecventau ºcoala 31 bãieþi ºi
5 fete. Populaþia de vârstã ºcolarã din Teºila
în anul 1909-1910
se ridica la 301,
din care numai o
micã parte urmau
lecþiile în cele
cinci clase ale
acestei ºcoli
primare. În anul
1913 învãþãtorul I.
Samoilã este
ajutat de parohul
I. Dumitrescu, iar
în 1915 acestora
se alãtura
învãþãtoarele
Victoria
Georgescu ºi
Elena Constantin,
iar mai târziu

Dorina Buzeþeanu, Gheorghe Ionescu ºi
Elvira Ionescu.

În 1925 s-au clãdit în Trãisteni ºi Teºila trei
noi localuri de ºcoalã.

Dupã al doilea rãzboi mondial, învãþãmântul
din Teºila cunoaºte un curs dinamic,
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îmbunãtãþindu-se radical calitatea ºi
rezultatele programei analitice.

În 1976 funcþioneazã o ºcoalã cu 10 sãli de
clasã la Teºila. În învãþãmântul ºcolar
(clasele I-VIII) din Valea Doftanei învãþau în

1976 aproape
1300

elevi. La rândul ei, prima treaptã licealã,
constituitã aici din anul ºcolar 1975-1976 ca o
filialã a Liceului de culturã generalã «Nicolae
Grigorescu» din Câmpina, totalizeazã la
nivelul anului 1976 un efectiv de 80 de elevi.

În anul 1978 s-a dat în folosinþã noul local
al ºcolii liceale din Teºila cu 16 sãli de clasã ºi
3 laboratoare.

Actuala unitate ºcolarã a funcþionat mai
întâi ca liceu teoretic din anul 1990, când
ºcoala cu clasele I-X, treapta I de liceu,

înfiinþatã în anul 1978, a primit aprobarea
Ministerului Învãþãmântului de a se
transforma în liceu. Din anul 1993 se
transformã în grup ºcolar, reunind într-un
singur centru toate ciclurile curriculare de
învãþãmânt: primar, gimnazial, liceal,
profesional ºi de ucenici sub denumirea de

Grupul ªcolar Agromontan – Teºila, Valea
Doftanei.

22



Activitatea instructiv – educativã se
desfãºoarã în baza unui program într-un
singur schimb, în sãli de clasã,
cabinete, laboratoare, salã de sport
ºi teren amenajat în aer liber, dupã
cum urmeazã: 18 sãli de clasã, 3
laboratoare, un cabinet multimedia,
o bibliotecã având un numãr de
10.715 volume, un centru de
documentare ºi informare, o salã
de sport ºi un teren amenajat în aer
liber, 7 grupuri sanitare. Fiecare salã
de clasã este multimedia fiind dotatã
cu laptop, videoproiector, sistem audio ºi
ecran de proiecþie. Laboratorul de
informaticã este dotat cu 30 calculatoare, iar
cabinetul multimedia este dotat de asemenea
cu 25 calculatoare ºi tablã interactivã.

Începând cu 1 septembrie 2011, ºcoala a
primit denumirea de Grupul ªcolar "Carol I"
Valea Doftanei, iar de la 1 septembrie 2012,
Liceul Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei.

În anul ºcolar 2015-2016 au fost înscriºi la
cursuri 772 elevi. Unitatea ºcolarã cuprinde 

clase de învãþãmânt primar, gimnazial, liceu
tehnologic. Domeniile de pregãtire sunt:
mecanicã ºi servicii la liceu. În ºcoalã
activeazã 33 de cadre didactice calificate,
sectorul administrativ având 18 angajaþi.
Începând cu anul 2007 a fost lansat un plan

de modernizare ºi renovare a
clãdirilor ºcolii. Acesta cuprinde
modernizarea cabinetelor,
laboratoarelor, a secretariatului ºi
contabilitãþii, dotarea cabinetelor
cadrelor didactice cu calculatoare ºi
conectarea acestora la internet,
înfiinþarea unui atelier mecanic.

În anul 2010, unitatea ºcolarã a
primit „Diploma de Excelenþã”,
pentru excepþionala activitate
desfãºuratã timp de 162 de ani,
pentru rezultatele deosebite ale
elevilor ºi pentru contribuþia adusã la
creºterea calitãþii actului
educaþional.23



Procentul de promovabilitate
în 2014 la examenul de
certificare a competenþelor
profesionale a fost de 100 %,
iar la examenul de bacalaureat
a fost de 80% ºi la Evaluarea
Naþionalã 86,50 %.

În anul 2011, Grupul ªcolar
"Carol I" Valea Doftanei a fost
selectat pentru Gala Premiilor
în Educaþie, la secþiunea
"ªcoala anului", organizatã de
Fundaþia „Dinu Patriciu”.

De la adoptarea denumirii
„Carol I”, primul rege al
României, Ziua ªcolii
este

celebratã în fiecare an în preajma
sãrbãtorii religioase a Sf. Împãraþi
Constantin ºi Elena, în semn de
omagiu adus Reginei Mamã
Elena a României. Sãrbãtoarea
include ºi premierea de cãtre
administraþia localã a elevilor cu

rezultate remarcabile la
olimpiadele ºi concursurile ºcolare,

precum ºi un program artistic susþinut
de elevii acestei unitãþi de învãþãmânt.
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Biserica în sine, ca instituþie, indiferent
de locul în care a fost amplasatã ºi
de hramul pe care l-a purtat, a fost

un element comun în istoria secularã a
localitãþii Valea Doftanei. Chiar dacã era doar
un sat de munte, aºa cum se întâmplã la
începuturile sale, sau cã este o localitate
importantã, de nivel european, aºa cum se
întâmplã în aceºti ani, biserica a fost
dintotdeauna un element important în viaþa
acestei comunitãþi.

În Valea Doftanei fiinþeazã mai multe parohii
ºi mai multe lãcaºuri de cult, dar am
considerat a fi un bun exemplu Biserica
„Adomirea Maicii Domnului”, din Parohia

Teºila, acolo unde slujesc preoþii George
Tãleanu ºi George Topalã.

Lãcaºul de cult a fost construit între anii
1871-1874. Hramul acestuia „Adormirea
Maicii Domnului” a fost preluat de la vechea
bisericã. Este construitã din piatrã ºi
cãrãmidã, la care s-a folosit ºi var negru.
Lãþimea zidurilor este cuprinsã între 1 ºi 1,25
metri. Suprafaþa totalã este de  metri pãtraþi.
Din punct de vedere tehnic, lãcaºul de cult
are o lungime de 23,75 metri, o lãþime de
9,45 metri ºi o înãlþime de 21,50 metri.

Lãcaºul de cult este construit în stil
bizantin, în formã de cruce. Prezintã douã
turle egale, construite din lemn ºi acoperite în

Biserica, element 
de continuitate 
în istoria satului de munte,
dar ºi a localitãþii europene
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întregime cu tablã, una se aflã
deasupra naosului, iar cealaltã
deasupra pronaosului ºi în trecut
avea funcþia de clopotniþã.

Interiorul este împãrþit conform
tradiþiei arhitecturii bisericilor
ortodoxe în: pronaos, naos ºi altar,
la care s-a adãugat ºi un pridvor la
intrare. Pronaosul este despãrþit de
naos prin trei arcade susþinute de
douã coloane, iar naosul este
despãrþit de altar prin catapeteasma
de lemn. Altarul este în formã de
semicerc, iar naosul prezintã douã
bolte mici laterale.

Pardoseala bisericii era alcãtuitã
din dale de piatrã pãtrate, care au
fost înlocuite cu mozaic, iar în anul
2008 mozaicul a fost înlocuit cu
gresie.

Prima picturã
a lãcaºului a
fost executatã
în “tempera al
seco”, dar
autorii picturii
sfinþite în anul
1875  nu sunt
consemnaþi în
nici un
document.
Singura
menþiune, este
cea a pictorului
Petre Stãnescu
din Ploieºti,
consemnatã pe

câteva icoane ce dateazã din aceeaºi
perioadã. Pictura a fost realizatã pentru a
doua oarã în anii 1954-1957 de pictorul
Constantin Cãlinescu din Bucureºti, iar în
anul 1986 a fost restauratã de pictoriþa Elena
Vasilescu din Bucureºti ºi echipa sa.

Biserica avea deasupra intrãrii câteva
ancadramente în care erau pictate toate
hramurile de la începuturile sale, iar pe
zidurile exterioare prezenta medalioane
pictate cu sfinþi. Astãzi se pãstreazã deasupra
intrãrii din pridvor doar pictura ce reprezintã
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, picturã
mai nouã, naivã.

Biserica a fost sfinþitã în anul 1873, la 15
august, sub pãstorirea Mitropolitului Nifon, de
cãtre Episcopul Vicar Ieronim. La data de 6
octombrie 1957 este sfinþitã în urma repictãrii
totale, sub pãstorirea Patriarhului Justinian,
de cãtre Episcopul Vicar Teoctist
Botoºãneanul. În anul 1988 este resfinþitã de
cãtre Episcopul Vicar Vasile Tîrgoviºteanul,
delegat al Patriarhului Teoctist.

Din pisania bisericii construite în jurul anului
1790 aflãm:

“…ridicatus-au aceastã Sfîntã Bisericã în
zilele prea luminatului MIHAI CONSTANTIN

ªUÞU Voivod… de robul lui Dumnezeu
Jupîn I. I. Stoica Kokoº, Vãsii ªUªU… Erei

Vasilie ºi Vãsii Ibãi…”
De aici rezultã cã, începând cu jumãtatea

secolului al XVIII-lea, biserica a avut urmãtorii
ctitori: jupân I.I. Stoica Kocoº, Dobra Vãsii,

ªuþu Ienei Vasile, Vãsii Ibai.
Conform pisaniei bisericii actuale ziditã

începând cu anul 1871, aflãm umãtoarele:
“Aceastã Sft. Bisericã sau început la anul
1871 aug. 15 în zilele domnitorului Karol I
ºi ale Doamnei Elisabeta. Cu slujitorii lui
Dumnezeu ºi ale Maicii Domnului ºi cu
stãruinþa ºi cu contribuþia Dumnealor
ctitori C. Rotãrescu primarul comunei,

Dumitru Pleºea, Ion Popasu notarul
comunei, Niþã Pupãzã ºi fiul sãu Ion, Vasile

fiul lui Dumitru Pleºea, Bucur Sãvulescu
cu soþia s aMariþa arendaºul moºiei Teºila,

Ion Tocitu, Niþã Bîtu, Maria cu fiiilor…”



Desigur, pe lângã ctitorii menþionaþi în
pisanii, au existat nenumãraþi alþi ctitori ºi
binefãcãtori ai acestor biserici, persoane care
ºi-au adus aportul lor fie prin donaþii
materiale, fie prin muncã voluntarã sau
rugãciune. Aceste fragmente ale pisaniilor
redactate mai sus au fost traduse ºi pãstrate
într-un manuscris. Cu toate acestea, ºtim cã
actuala bisericã a fost construitã de cãtre toþi
locuitorii satului. Pe lângã acest lucru, putem
numãra în rândul ctitorilor pe toþi slujitorii
sfântului altar, pe consilierii ºi membrii
Consiliului parohial ºi pe toþi cei care au ajutat
biserica sã aibã toate cele de trebuinþã, de la
obiectele de cult ºi pânã la susþinerea
activitãþilor acesteia.

Cu toate acestea, numai Dumnezeu
cunoaºte strãduinþa ºi dragostea tuturor
ctitorilor, donatorilor ºi binefãcãtorilor Parohiei
Teºila I, din toate timpurile existenþei sale ºi
pânã în prezent.
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În data de 28
iunie 1970,
preotul Nicolae
Dumitrescu
întocmeºte un
proces verbal
prin care membrii
Consiliului
parohial aprobã
construirea unei
clopotniþe în
grãdina bisericii.
Necesitatea
construirii
clopotniþei a fost
motivatã de
ºubrezirea
bârnelor de lemn
care susþineau
turla în care se
aflau iniþial
clopotele ºi de
oscilaþiile ce
slãbeau
rezistenþa turlei.

Astfel, în data
de 12 februarie
1971 se obþine
autorizaþia de
construcþie,
clopotniþa fiind
construitã între
anii 1971-1972.
Aceasta este
formatã dintr-un
schelet metalic
fixat în fundaþie
de beton, cu o
înãlþime de 10,10

metri.
La bazã prezintã o camerã
care era folositã pentru

adunãrile Consiliului parohial
ºi unde în prezent se
pãstreazã arhiva parohiei.
Aceastã încãpere a fost
realizatã din cãrãmidã cu
fundaþie de beton ºi

acoperitã cu placã de beton
armat peste care s-a pus un

strat de izolaþie din pânzã
bituminatã. Deasupra s-a obþinut o
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terasã de unde pot fi trase clopotele ºi la care
se poate accede printr-o scarã metalicã
exterioarã. În prezent, clopotniþa susþine trei
clopote, o toacã de lemn ºi una de fier (douã
clopote fiind transferate din prima turlã a
bisericii).

Preoþii care au slujit 
în aceastã parohie

Din hrisoave aflãm cã satul Teºila a fost
închinat mãnãstirii Mãrgineni, ctitorie a lui
Constantin Cantacuzino. De aici rezultã cã,
încã din anul 1700 prima bisericã din aceastã
zonã a fost ridicatã  de preoþi cãlugãri din
zona Transilvaniei. Dintre aceºtia sunt
menþionaþi ieromonahii: Vavila, Dionisie, Iacob
ºi Neonil, alãturi de duhovnicii: Vasile, Iacob,
Isaia ºi Ioan.

Începând cu anul 1871 s-a început ridicarea
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, care a avut continuu preoþi care
ºi-au adus aportul misionar. Astfel, conform
documentelor parohiei, preoþii care au slujit
sunt urmãtorii:

Dumitru Popescu (1874-1928)
Ioan Dumitrescu (1901-1965)
Aurelian Dumitrescu (1943-1952)
Dinu I. Georgescu (1952-1965)
Cristache Dumitrescu (1965-1966)
Gheorghe Oprescu (1966-1971)
Ioan Albu (1966-1969)
Nicolae Dumitrescu (1969-1982)
Florin Miron (1973-2010)
Teodor Lamba (1985-2007)31



Câþiva dintre aceºti preoþi au fost
înmormântaþi în grãdina bisericii alãturi de
soþiile acestora.

Câþiva dintre preoþii slujitori, în prezent sunt
pensionaþi, astfel: pr. Florin Miron ºi pr. Ioan
Albu sunt pensionaþi; iar, pr. Teodor Lamba
este slujitor la Parohia Teºila II.

În prezent preoþii care slujesc în aceastã
Parohie ºi bisericã sunt: paroh pr. Mircea-
George Tãleanu (fiul satului) ºi pr.drd.
Rãzvan-George Topalã (originar din
Câmpina).

Biserica este permanent întreþinutã ºi
înfrumuseþatã. În ultimii cinci ani au fost
achiziþionate obiecte de cult, a fost repictatã
icoana hramului de pe frontispiciul lãcaºului
de cult; exteriorul lãcaºului de cult se apropie
de finalizarea lucrãrilor de reparaþie ºi
înfrumuseþare; a fost înfiinþatã o bibliotecã cu
peste 2000 de volume din diferite specialitãþi
literare; se lucreazã la amenajarea unui spaþiu
muzeografic prin care se doreºte expunerea
unor obiecte, icoane ºi cãrþi de cult din
secolele XVIII-XIX. Deja existã o expoziþie de

cruci funerare din piatrã care dateazã
din secolul al XIX-lea.

Dintre activitãþile recente,
amintim pelerinajele realizate

cu credincioºii ºi excursii
gratuite pentru copiii ºi
tinerii ce s-au implicat în
diferite acþiuni prin ºi în
bisericã. Totodatã, tinerii
sau elevii din sat

beneficiazã de cãrþi
religioase ce au fost dãruite
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de cãtre bisericã bibliotecii ºcolii.
În fiecare an au loc în cadrul
lunii decembrie concerte de
colinde la care participã elevii,
tinerii din cadrul Asociaþiei
Tinerilor din Valea Doftanei ºi
corul de copii al bisericii.
Totodatã, colaborarea cu
instituþiile de învãþãmânt
preºcolar dau un plus activitãþii
bisericii prin care copiii sunt
beneficiarii unui program religios
potrivit vârstei lor.

Implicarea copiilor ºi a tinerilor
în cadrul diferitelor proiecte
religioase ºi culturale elaborate
de biserica noastrã au dus la urmãtoarele
rezultate:

Premiul II în cadrul Protoieriei Câmpina la
Proiectul ”Biserica ºi ºcoala din sufletul meu”,
aprilie 2016;

Premiul I în cadrul Protoieriei Câmpina ºi
Premiul III în cadrul Eparhiei pentru
concursul de mini-proiecte ”Mâini întinse

spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” –
aprilie 2015;

Premiul I pentru proiectul “Copilul învaþã
iubirea lui Hristos” în cadrul  Protoieriei
Câmpina, aprilie-mai 2012;

Participarea a ºase copii din cadrul Parohiei
la Tabãra “Licãr de Luminã” - Durãu, august
2011.33
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Pãstrãvul provine din Ferma Piscicolã
Priscu ºi corespunde tuturor standardelor,
ceea ce i-a adus ºi atestarea ca produs
tradiþional românesc.

Astfel, hrana pãstrãvului, în conformitate cu
reglementãrile Uniunii Europene, este liberã
de organisme modificate genetic, iar
furnizorul de hranã este firma Aqua Garant,
Austria, care are certificare ISO ºi ACCP, care
garanteazã calitatea deosebitã a furajelor.
Acestea sunt extrudate ºi conþin fãinã de
peºte ca sursã proteicã, ulei de peºte ca
sursã de grãsime, proteine din mazãre, etc.
Tehnologia de extrudare de înaltã
performanþã, calitatea ridicatã a materiilor
prime, laboratorul propriu, certificãrile ISO ºi
HCCP garanteazã calitatea deosebitã a
furajelor. Apa ce alimenteazã Pãstrãvãria este
certificatã ca apã potabilã, izvorãºte din
Munþii Predeluþ ºi parcurge o distanþã de
aproximativ 4-5 kilometri prin pãdure fãrã a
exista nici un factor poluant în amonte de
fermã.

La fel ca ºi în cazul celuilalt produs
tradiþional din Valea Doftanei, caºcaveaua,

Douã produse 
care fac legãtura 
între tradiþia 
ºi modernitatea 
comunei Valea Doftanei

V alea Doftanei se evidenþiazã prin
douã produse de mare tradiþie, care
au dus faima localitãþii atât la nivel

naþional, dar ºi internaþional. Este vorba de
caºcaveaua de Valea Doftanei, marcã
înregistratã în România, produs pentru care
în prezent se deruleazã o campanie de

atestare la nivel naþional ca produs tradiþional,
ºi pãstrãvul afumat de Doftana, un produs
relativ mai nou, dar care se regãseºte în
întreaga istorie a aºezãrii, pãstrãvul fiind
specia de peºte cea mai apreciatã în întreaga
regiune.

Pãstrãvul afumat 
de Doftana
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ºi pãstrãvul se consumã la Valea Doftanei din
cele mai vechi timpuri, populând apele repezi
de munte din jurul localitãþii. cea mai veche
atestare documentarã privind prinderea
pãstrãvilor dateazã tot din 1860, din 7
noiembrie, atunci când “arendaºul moºiei
Teºila trimite la Mãrgineni 200 pãstrãvi vii”.

Proprietarul actual al pãstrãvãriei este
Vasile Lupu, locuitor al comunei Valea
Doftanei.

Ferma piscicolã Priscu se întinde pe o
suprafaþã de 2,5 hectare, din care 4.000 mp
luciu de apã. Se aflã la o altitudine de 1.100
m, iar alimentarea cu apã se face din pârâul
Predeluþ, unde nu existã nici o sursã de
poluare.

Pãstrãvãria are o istorie de aproape 50 de
ani, dar numai în ultimii ani ea a cãpãtat
sensul adevãrat.

1970 – se înfiinþeazã pãstrãvãria ºi
grajdurile pentru animale, în proprietatea
statului; bunicul lui Vasile Lupu era
administratorul pãstrãvãriei, iar actualul
proprietar îºi petrecea la Priscu vacanþele,

sãdindu-se astfel pasiunea pentru activitatea
piscicolã;

1982-1986 – pãstrãvãria ajunge în
proprietatea Ocolului Silvic;

1993 – pãstrãvãria ajunge în administrarea
Primãriei Valea Doftanei, iar dupã o foarte
scutã perioadã este preluatã de MApN;

2010 – Vasile Lupu intrã în posesia
terenului ºi a pãstrãvãriei, într-un moment în
care totul era lãsat în paraginã. Nu existau
decât topliþe (bazine de creºtere a puietului)
cu alimentarã cu apã din pârâul Rãchita, ºi
câteva bazine de creºtere ºi îngrãºare. Dupã
17 ani de paraginã a locului, Vasile Lupu a
refãcut totul pe acelaºi amplasament, din
fonduri proprii, investind 140.000 euro. A gãsit
apoi un “business-angel”, adicã un investitor
dornic sã îi susþinã afacerea, în persoana lui
Mircea Tudor, mai cunoscut pentru celebrul
scanner pentru avioane decât pentru investiþia
de circa 160.000 euro în pãstrãvãria de la
Doftana;

2012 – este pusã în funcþiune pãstrãvãria
cu 6 bazine de precreºtere ºi creºtere puieþi36



aduºi de la Odorheiu Secuiesc (Harghita) ºi
s-a modernizat casa de incubaþie, din care se
obþin anual circa 600 alevini;

2013 – încep demersurile pentru atestarea
produsului tradiþional pãstrãv afumat în cobzã
de brad;

2014 – se obþine atestatul de produs
tradiþional;

2015 – încep demersurile pentru atestarea
mai multor produse  având la bazã pãstrãvul:
pãstrãv copt ºi afumat la jar; zacusca de
pãstrãv; pãstrãv marinat; cârnaþi de pãstrãv;
file de pãstrãv; vingreta de pãstrãv; ostropel
de pãstrãv.

În prezent, la Pãstrãvaria Doftana lucreazã
7 angajaþi, procesându-se ºi comecializându-
se 60 tone pãstrãv. De asemenea, pãstrãvãria

are magazine proprii la Câmpina ºi Piteºti,
distribuind ºi în reþeaua magazinelor
Carrofeour. În plus, participã frecvent la
târguri ºi festivaluri pentru promovarea
produsului ºi a pus la punct ºi un sistem
online de vânzare în toatã þara.

Pãstrãvul afumat de Doftana este un
produs unic cu doar prin reþetã ºi calitate. În
procesul de afumare este alternat fumul cald
cu fumul rece, esenþialã pentru un produs
reuºit fiind potrivirea fumului, folosindu-se
lemn de fag verde ºi la final con de brad. este
cel mai scumpã pãstrãv afumat comercializat
în România, dar este ºi cel mai bun pãstrãv
afumat din sud-estul Europei. Pãstrãvul
afumat de Doftana a fost primul produs
tradiþional atestat din judeþul Prahova.
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Tradiþia localã de producere a caºcavelei
este cu siguranþã foarte veche, dacã þinem
cont cã dintotdeauna oamenii care au stat pe
aceste meleaguri s-au ocupat cu creºterea
animalelor. Dar primele referiri care s-au
pãstrat pânã în zilele noastre despre
tradiþia localã de producere a
caºcavelei la Valea Doftanei

dateazã din
jurul

anului
1860.

Astfel, în
“Monografia comunei Valea
Doftanei” (1989) se face referire la un
transport din “moºia Teºila” cãtre Mãnãstirea
Mãrgineni, fãcut de Alecu I. Ghenoiu, prin
“Tudor cãruþaºul”, în data de 10 noiembrie
1860, transpotul conþinând printre altele 80
caºcavele mijloace ºi 149 caºcavele mici.
Este menþionat ulterior ºi rãspunsul
primitorului, pe 12 noiembrie 1860, din care
reiese cã s-au primit toate bucãþile de
caºcavele.

Caºcaveaua de Valea Doftanei este din
mandatul 2012-2016 o marcã înregistratã. În
momentul de faþã se fac primii paºi pentru
atestarea ca produs tradiþional românesc a
caºcavelei de Valea Doftanei.

Scopurile atestãrii produselor tradiþionale, în
general, sunt:

-favorizeazã diversificarea
producþiei agricole;

-aduce beneficii considerabile
economiei rurale, în special în
zonele mai puþin favorizate sau

îndepãrtate;
-sporirea

veniturilor producãtorilor agricoli;
-reþinerea populaþiei rurale în zonele

respective;
-asigurarea bunei funcþionãri a pieþei

interne în sectorul produselor alimentare;
creºterea valorii de piaþã a produselor

alimentare;
-garantarea corectitudinii tranzacþiilor

comerciale;
-faciliteazã micilor producãtori

comercializarea acestor produse ºi în afara
judeþului în care are loc fabricaþia (ordin
ANSVSA nr. 34/2008 privind acordarea de

derogãri unitãþilor care realizeazã produse
alimentare ce prezintã caracteristici

Caºcaveaua 
de Valea Doftanei
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tradiþionale);
-consumatorii dispun de

informaþii clare ºi succinte
privind originea produselor ºi
caracteristicile specifice ale
produselor tradiþionale
datorate zonelor geografice,
provenienþa ºi metodele
tradiþionale de producþie,
istoricul, dându-le
posibilitatea sã facã cea mai
bunã alegere în deplinã
cunoºtinþã de cauzã;

-sã asigure protecþia
consumatorilor împotriva practicilor abuzive.

Pentru atestarea ca produs tradiþionalã a
caºcavelei de Valea Doftanei trebuie realizaþi
mai mulþi paºi, proces care se aflã în plinã
desfãºurare:

-depunerea documentaþiei la Direcþia
Agricolã Judeþeanã;

-verificarea documentaþiei de cãtre
specialiºtii Direcþiei Agricole Judeþene;

-verificarea la locul de producþie a datelor
din documentaþie;

.verificarea documentaþiei de cãtre
specialiºtii din cadrul Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale.

Caºcaveaua de Valea Doftanei este un
produs fabricat 100% din lapte de vacã, opãrit
ºi afumat în afumãtoare folosind lemn de
prun, fag sau mesteacãn, însã niciodatã de
brad, acesta imprimând un gust amar
produsului final. Se prezintã în bucãþi rotunde,

de diferite dimensiuni.
Proprietãþile organoleptice ale caºcavelei

de Valea Doftanei sunt:
-aspect exterior – coajã sau suprafaþã

netedã, curatã, fãrã cute sau goluri, fãrã pete
sau crãpãturi;

-culoare – de la galben la galben închis, în
funcþie de procesul, lemnul folosit ºi timpul de
afumare; se admite intensificarea culorii cãtre
mãrginile roþilor;

-consistenþã – pastã finã, onctuoasã, uºor
elasticã, la rupere se poate desface în fâºii;

-miros – plãcut, caracteristic brânzeturilor
afumate, cu miros specific de fum;

-gust – plãcut, specific brânzeturilor
afumate cu pastã opãritã; gustul de fum poate
fi intens sau mai puþin intens.

Caºcaveaua de Valea Doftanei face parte
din grupa de produse lactate, iar materia
primã folositã este exclusiv laptele de vacã, la
care se adaugã cheag natural, preparat în
casã.

Ingredientele folosite sunt sare ºi
cheag. Sarea poate fi iodatã, destinatã
consumului alimentar, obþinutã prin
extracþie directã din minele de sare,
sau gronjoasã. Cheagul este natural,
de origine animalã. Se preparã dupã
reþete vechi, din “rânzã” de viþel, ied
sau miel bogate în chimozinã (enzimã
coagulantã care se aflã în cheagul
remugeãtoarei). Se preferã utilizarea
exemplarelor tinere ºi hrãnite doar cu
lapte, deoarece stomacul celor mature
secretã pepsinã, care dã un gust amar
preparatului. Existã ºi variante
comerciale ale cheagului animal sau
vegetal, dar se preferã prepararea
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acestuia în gospodãrie, având la îndemânã
toate ingredientele necesare, lucru care dã un
plus de tradiþionalitate produsului final.

Caºcaveaua de Valea Doftanei se
deruleazã dupã o schemã tehnologicã destul
de complexã, reþeta rãmânând un secret bine
pãstrat de multe generaþii:

-mulgerea laptelui de vacã;
-curãþirea ºi strecurarea laptelului;
-preîncãlzirea laptelui;
-adãugarea cheagului;
-coagularea laptelui;
-tãierea coagulului;
-încãlzire a doua;
-separarea coagulului de zer ºi presarea;

-maturarea caºului;
-opãrirea caºului;
-formarea caºcavelei;
-maturarea caºcavelei în saramurã;
-afumarea caºcavelei;
-porþionarea (opþional) ºi depozitarea

caºcavelei.

Metoda de producþie
Pentru un produs final de 1,2 kg sunt

necesari aproximativ 10 litri lapte. Laptele
proaspãt mult se strecoarã, se pune într-un
vas ºi se încãlzeºte. Acum se adaugã

cheagul folosind o lingurã de lemn. Dupã
aproximativ 30 minute se verificã laptele40



dacã s-a închegat. Dacã are consistenþa unei
gelatine tari la surpafaþã, se “taie” cheagul: se
face o cruce cu lingura de lemn pânã la baza
vasului, dupã care se amestecã tot laptele ºi
se pune la foc, pentru încãlzire. Mâinile se
spalã cu apã caldã ºi sãpun ºi se ºterg pe un
prosop curat. Caºul, adicã primul produs
obþinut din lapte, se strânge cu mâna: se
adunã toate fragmentele de caº din zer ºi se
strâng pentru a forma o minge campactã ºi
cât mai uniformã. Acest caº se scoate din zer
ºi se pune într-un vas. Astfel, se lasã la “acrit”
la temperatura camerei. Când se apreciazã
cã este gata, caºul se încearcã: se pune la
fiert apã cu puþinã sare. Se taie o felie
transversalã care, cu ajutorul lingurii, se
introduce în apa fierbinte. Dacã se întinde,
caºul poate fi tãiat ºi opãrit. Se feliazã tot
caºul ºi se opãrelte într-o cantitate suficientã
de apã cu sare, amestecând permanent. Se
adunã cu lingura pentru a forma o minge,
care se strânge apoi cu mâna, stropind cu
apã rece pentru ca mâna sã suporte
temperatura ridicatã a caºului fierbinte. Pasta

obþinutã trebuie sã fie cât mai omogenã ºi
compactã. Se pune într-o formã rotundã,
numitã tipar, în care se va presa caºul, care
este în curs sã devinã caºcavea. Se þine în
tipar la rãcit câteva ore. Apoi se introduce în
saramurã. Se scoate de la saramurã, se spalã
ºi se lasã la scurs/zvântat. Urmeazã procesul
de afumare, în afumãtoare cu fum direct,
prevãzutã în partea superioarã cu un grãtar
din lemn pe care se ºeazã caºcavelele ce
urmeazã a fi afumate. Focul se face exact sub
grãtar, cu lemn ºi rumeguº de prun, fag sau
mesteacãn, însã niciodatã de brad, acesta
imprimând un gust amar produsului. Focul
trebuie supravegheat, astfel încât sã fie
permanent acoperit cu rumeguº, fãrã sã
formeze flacãrã ce poate încãlzi prea tare
produsul, ci sã iasã doar fum, ce va învãlui pe
toate pãrþile caºcaveaua. În cazul în care nu
se doreºte gust de fum, se va sãri peste
aceastã etapã. Ambalarea se poate face dupã
o zi de la încheierea procesului de afumare,
deoarece caºcaveaua trebuie sã aibã o
temperaturã constantã în toatã compoziþia.
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Caºcaveaua se depoziteazã neambalatã.
Pãstrarea caºcavelelor se face într-o camerã
bine aerisitã, cu temperaturã constantã (0-10
grade), iar variaþiile de temperaturã nu sunt
indicate. Temperatura sub -5 grade poate
provoca îngheþarea produsului. Se
depoziteazã pe rafturi curate, în lãzi sau
suprapuse în coloane. Pentru o pãstrare
îndelungatã, se poate congela. Pentru
vânzare se folosesc pungi de plastic pentru
uz alimentar ºi se ambaleazã în momentul
vânzãrii.

Caºcaveaua de Valea Doftanei poate fi
definitã ca o întreagã tradiþie, având o serie
de elemente car definesc specificitatea
produsului. Începând de la reþeta veche de cel
puþin 165 de ani, pânã la locul nepoluat ºi
sãlbatic de pãscut al animalelor, ºi pânã la
metoda de producþie exclusiv manualã,
caºcaveaua are caracteristici proprii care o
diferenþiazã de alte produse similare din
categoria lactate – brânzeturi. Gustul este dat
de laptele proaspãt muls. În timpul verii, vacile
pasc pãºunile alpine ºi islazurile din zona
Valea Doftanei, bogate în ierburi cu valoare
nutritivã ridicatã: firuþã (Poa pratensis),

pãiuº roºu (Trifolium pratense), þepoºicã
(Nardus stricta). Iarna sunt hrãnite cu fân tot
de pe aceste meleaguri. Aroma intensã ºi
specificã este datã ºi de cheagul folosit, un
cheag de origine animalã, preparat în casã,
care îi dã unicitate prin lipsa de conservanþi ºi
adaosuri alimentare chimice. Un alt aspect
este grãsimea laptelui, care se regãseºte în
pasta omogenã a caºcavelei. Cu cât animalul
este mai bine hrînit, cu atât laptele este mai
gras, iar produs finit va fi mai untos. Procesul
de afumare prin care trece caºcaveaua este
extrem de impotanrt ºi conferã o
particularitate suplimentarã produsului. Timpul
de afumare ºi alegerea lemnului sunt secrete
ºtiute de fiecare producãtor în parte,
transmise din generaþie în generaþie în cadrul
familiei.

Producþia media de caºcavea pe zi este de
2kg. Cantitatea ºi calitatea laptelui sunt
influenþate de hrana animalelor, astfel încât în
sezonul de pãºunat (varã-toamnã), bovinele
produc cu 30-40% mai mult lapte, mai ales
dacã pasc pe islazurile sau pãºunile comunei

Valea Doftanei, bogate în plante cu valoare
nutriþionalã ridicatã.42



Despre tainele realizãrii caºcavelei de Valea
Doftanei s-a scris mult, s-a vorbit ºi mai mult
ºi fiecare localnic a încercat sã destãinuie
câteva dintre secrete, dar fãrã a devoala
taina. Unul dintre materialele cele mai
reprezentative despre producerea caºcavelei
a apãrut în Ziarul “Lumina” din 30 ianuarie
2014, sub semnãtura lui Dumitru Manolache.

Taina caºcavelei de Doftana
De prea multe

ori uitãm cã
fiecare organism
viu mãnâncã
potrivit celor
puse în firea lui
de Creator. ªi cã
hrana zilnicã
trebuie rânduitã
ca o rugãciune.
Am meditat la
toate acestea
într-o zi de
ianuarie, în
familia lui Ion
Ibrian, din satul
Trãisteni,
comuna Valea
Doftanei, judeþul
Prahova, care
ne-a primit în
gospodãria lui ºi
ne-a vorbit

despre… caºcavea! Un aliment autentic,
specific zonei, lipsit de explicaþie încã în DEX,
dar care, de vreo 12 ediþii, îºi etaleazã
aromele într-un festival local, purtând tainic în
savoarea lui o binecuvântare ancestralã.

Cei mai mulþi dintre noi am pierdut, din
pricina pãcatelor, a mândriei ºi a aroganþei
faþã de Dumnezeu, priceperea tainei care
uneºte, dincolo de cele vãzute, omul cu cerul.
ªi nu mai înþelegem din ce cauze, uneori,

munca noastrã este lipsitã de
roadã. Moºii ºi strãmoºii
noºtri cunoºteau însã ºi
respectau binecuvântarea lui
Dumnezeu datã fãpturii spre
a creºte ºi spre a da rod bun
la vreme potrivitã. Cãci nimic,
nici mâncarea chiar, nu
trebuie produs sau consumat
fãrã a fi binecuvântat de
Domnul ºi fãrã a-I mulþumi
Lui.

Purtând o discuþie cu nea
Ion Ibrian, zis nea Nicã, din
Trãisteni, aveam sã
descoperim într-o atenþionare
a sa adâncul înþeles al
lucrurilor ce se pãstreazã
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tainic în toate cele ce se fac.
Am ajuns în gospodãria lui într-o zi

neverosimil de caldã dintr-un ianuarie
împrimãvãrat înainte de vreme, mânaþi de
curiozitatea de a afla „secretul“ celebrei
caºcavele care se produce aici, pe Valea
Doftanei. Un fel de caºcaval, care nu este
caºcaval, dar cãruia, anual, în crucea
toamnei, autoritãþile locale îi organizeazã un
faimos festival. Gustasem cu numai câteva
zile înainte din celebrul produs adus de un
coleg în redacþie, ºi nu puteam pricepe de ce
este atât de bun, fãrã egal în arome.

Nea Nicã Ibrian, un bãtrân de 76 de ani,
ne-a primit cu bucurie ºi ne-a vorbit despre
acest nemaipomenit produs local, nu ca
despre un secret, ci ca despre o tainã. „Din
neam în neam, oamenii de pe aceastã Vale a
Doftanei pãstreazã o datinã prin care acest
produs, pe care l-au numit caºcavea, poate fi
pãstrat o perioadã mai lungã“. Bãtrânul ne-a
descris apoi „tehnologia“, destul de
complicatã, care face caºcaveaua diferitã de
caºcavalul obiºnuit, metodã care presupune,
în esenþã, închegatul laptelui, opãrirea caºului
obþinut, dospirea lui, þinerea la saramurã ºi
afumarea, dupã reþete vechi, cu specificitãþi
pãstrate de fiecare în familie.

„Caºcaveaua se face din lapte de vacã, de
oaie, de bivoliþã sau de caprã. Din laptele de
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oaie, fiind mai gras, iese un produs mai
consistent ºi mai mare. La noi acasã, din 15-
16 litri de lapte de vacã, se obþine o
caºcavea de 1,3 kg. Din cel de oaie, din
aceeaºi cantitate, iese o caºcavea de
aproape 2 kg. La fel din laptele de bivoliþã
sau din cel de caprã. Caºcaveaua diferã
aproape de la familie la familie, în funcþie de
metoda prin care o produce fiecare. Tradiþia
este aceeaºi, obiceiul la fel, dar diferã de la
om la om. Înainte însã de orice, caºcaveaua
depinde de sufletul omului… De curãþia lui,
dar ºi de curãþenia trupeascã a celor care o
produc, dincolo de condiþiile igienice în care
se realizeazã produsul“, þine sã ne
atenþioneze bãtrânul. „Pãrinþii noºtri, înainte
de a transporta bolovanii de sare pentru
animale la baciul de la stânã, duceau o
gogea din ea la preotul satului, care o
sfinþea, o binecuvânta, o þinea în altar de
iarna pânã primãvara, pânã porneau oile la
munte. ªi nu se pleca cu oile pânã ce
pãrintele nu aduna satul, fãcea sfeºtanie ºi
stropea cu apã sfinþitã ºi binecuvânta
animalele ºi oamenii. În perioada comunistã
însã tradiþia s-a nãruit“, ne-a mãrturisit nea
Nicã.

Aici, la Trãisteni, în casa lui Nicã Ibrian, ni
s-a revelat nouã înþelesul cã omul nu trebuie
sã se creadã atotstãpân ºi puternic ºi cã
munca mâinilor noastre rodeºte frumos dacã
sufletul ºi trupul ne rãmân curate ºi
binecuvântate de Creator. Ceea ce mulþi,
astãzi, numesc „secretul caºcavelei de pe

Valea Doftanei“ este de fapt o tainã prin care
Dumnezeu ne trece, prin hrana
binecuvântatã ºi sfinþitã de El, de la o
„hrãnire spre moarte, la o hrãnire spre viaþã“,
cum spunea un pãrinte, sfinþindu-ne ºi pe noi
deodatã.

Caºcaveaua de pe Valea Doftanei diferã de
la om la om, cum spune nea Nicã, tocmai
pentru cã nu este un produs oarecare, ci
calitatea lui depinde de sufletul fiecãruia. De
cum fiecare ºtie sã mulþumeascã lui
Dumnezeu pentru darurile primite ºi sã facã
din hrana lui zilnicã rânduialã ca pentru
rugãciune, jertfã, aºa cum moºii ºi strãmoºii
au ºtiut sã facã, sã pãstreze ºi sã transmitã.
Acest adevãr ni l-a destãinuit gazda noastrã
dovedindu-ni-l cu bucãþile de caºcavea pe
care ni le-a servit, dar ºi prin curãþenia casei,
a animalelor, a ogradei, prin icoanele de pe
peretele de la rãsãrit, cu respectul faþã de
preoþii satului, faþã de aproapele, pe care îl
tot primea cu bucate pe masã, cãci în casã
era zi de pomanã.

Înainte de a pleca, nea Nicã ne-a plimbat
prin atelierul lui de tâmplãrie, ne-a arãtat
practic cum se produce caºcaveaua,
bucurându-se ca un copil de oaspeþi ºi de
frumuseþea ºi binecuvântarea lucrului
mâinilor lui. Iar noi am plecat spre casele
noastre ceva mai luminaþi la suflet, mai
înþelepþiþi ºi bucuroºi sã aflãm oameni
credincioºi, cu grijã de suflet ºi de hrana lor

binecuvântatã, care îi trece, senini,
dinspre moarte spre viaþã...45
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Unul dintre cele mai importante proiecte
pentru comunitatea noastrã ºi care a
progresat mult în acest mandat a fost
realizarea drumului Câmpina – Sãcele, care

va reprezenta cheia modernizãrii comunei
noastre. În urma numeroaselor demersuri
fãcute împreunã cu Consiliul Judeþean
Prahova, inclusiv la factorii de decizie din

V alea Doftanei a început de câþiva ani
sã facã primii paºi spre o dezvoltare
de nivel european. La început, paºii

au fost mai timizi. Apoi, paºii au fost mai
siguri, mai fermi, în momentul de faþã fiind
puse bazele pentru o dezvoltare armonioasã,
în simbiozã cu natura, dar ºi cu speranþa
avutã dintotdeauna de bãtrânii noºtri, de a

oferi copiilor din comunitatea noastrã ºansa
de a trãi mai bine, acum, într-o localitate de
nivel european.

În rândurile care urmeazã vom prezenta o
micã parte a primilor paºi fãcuþi pentru
dezvoltarea europeanã a comunei Valea
Doftanei.

Valea Doftanei,
în mileniul III

Drumul Câmpina – Sãcele,
cheia modernizãrii
comunei noastre

47



Ministerul Transporturilor, în momentul de faþã
suntem aproape de finalizarea procedurilor de
achiziþie pentru efectuarea acestei lucrãri.

Astfel, CNADNR a preluat efectiv DJ 102I
Câmpina – Lunca Mare – Teºila – Trãisteni –
limita judeþului. În total, este vorba de 41,9 km
de drum judeþean, care se aflã pe teritoriile
administrative ale urmãtoarelor localitãþi:
Câmpina – 1,6km; ªotrile – 8,3km; Brebu –
2,7km; Valea Doftanei – 29,1km.

Noul drum modernizat va avea statut de
drum naþional, se va numi DN1V, ºi va avea
ca scop preluarea unei pãrþi importante din
traficul actual de pe DN1. Lucrãrile sunt
programate sã înceapã efectiv în a doua
jumãtate a anului 2016.

Modernizarea acestui drum va aduce cu
sine o multitudine de beneficii pentru

comunitatea noastrã. Dincolo de creºterea
gradului de atractivitate a zonei, atât din punct
de vedere economic, cât ºi din punct de
vedere turistic, preþurile terenurilor în zona
noastrã vor creºte. Investitorii vor avea uºa
deschisã ºi vor puta lua în calcul sã
investeascã în comuna noastrã, vãzând cã
lucrurile merg spre normalitate, spre o cae de
acces în condiþii civilizate, europene.

Nu în ultimul rând, nu ar trebui neglijat nici
faptul cã pe perioada lucrãrilor, mare parte
din organizarea de ºantier va fi gãzduitã pe
teritoriul comunei noastre ºi facem deja
demersuri pentru ca viitorul executant sã fie
interesat sã angajeze forþã de muncã din
comuna noastrã. Va fi o modalitatea de a crea
locuri de muncã.
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Achiziþionarea unui microbuz ºcolar, printr-
un program guvernamental, a fost unul dintre
cele mai importante lucruri realizate în ultimii
ani, având în vedere implicaþiile sale atât din
punct de vedere social, cât ºi din punct de
vedere economic.

Astfel, dincolo de confortul sporit oferit
copiilor noºtri, care nu mai sunt nevoiþi sã
vinã pe jos, fie iarnã, fie varã, prin ploaie, vânt
sau nãmeþi, kilometri întregi, pentru a ajunge
la ºcoalã, acest microbuz pus la dispoziþia

elevilor aduce ºi alte avantaje. Astfel, fiecare
familie care are cel puþin un copil
economiseºte lunar între 50 ºi 100 lei, bani
pe care i-ar fi cheltuit pentru naveta copiilor
de acasã la ºcoalã. În plus, are avantajul cã
fiecare pãrinte ºtie cã în permanenþã copilul
sãu este sub observaþie, iar ºi copiii câºtigã
un timp preþios, pe care îl pot folosi pentru
studiu sau chiar pentru a-ºi ajuta pãrinþii în
gospodãrie.

Microbuzul ºcolar 
aduce economii 
de 50-100 lei/lunar 
pentru fiecare familie 
cu copii la ºcoalã
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Crescãtorii de animale
au fost sprijiniþi 
pentru a beneficia 
de pajiºtile din golful alpin

Creºterea animalelor este una dintre ocupaþiile
principale ale locuitorilor comunei Valea Doftanei, iar
administraþia localã a încercat sã le acorde sprijinul
legal posibil pentru a beneficia de pajiºtile din golful
alpin. S-au organizat licitaþii, astfel încât toþi
crescãtorii de animale din Valea Doftanei au putut
beneficia de diferite suprafeþe de teren, în funcþie ºi
de numãrul de animale, pentru a avea cele mai
bune condiþii în creºterea animalelor.

Chiar dacã poate pãrea un lucru minor,
asigurarea terenurilor din pajiºtile de pe golful alpin
pentru crescatãrii de animale din Valea Doftanei are
o mare importanþã în întregul circuit de mare
importanþã pentru activitatea economicã a localitãþii
noastre. Un circuit care se finalizeazã cu producerea
caºcavelelor, produs tradiþional recunoscut la nivel
naþional ºi care asigurã mare parte a veniturilor
multora dintre crescãtorii de animale.



Valea Doftanei 
face parte din 
Grupul de Acþiune Localã
„Dealurile Sultanului”
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Grupurile de Acþiune Localã (GAL) sunt
entitãþi ce reprezintã parteneriate public-
private, constituite din reprezentanþi ai
sectorului privat, public ºi civil, desemnaþi
dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui
sã îndeplineascã o serie de cerinþe privind
componenþa, teritoriul acoperit ºi care vor
implementa o srategie integratã pentru
dezvoltarea teritoriului.

Iniþial, GAL „Dealurile Sultanului” a cuprins
câteva localitãþi din judeþul Dâmboviþa ºi o
singurã comunã din Prahova – Proviþa de
Sus. Recent, în GAL au mai intrat ºi alte
localitãþi, preponderent din judeþul Prahova,
printre care ºi Valea Doftanei, alãturi de
Poiana Câmpina, Adunaþi, Talea, Comarnic,
Secãria ºi Filipeºtii de Pãdure.

Aderarea comunei noastre la GAL oferã o
serie de avantaje atât locuitorilor, cât ºi
agenþilor economici care sunt interesaþi sã
deruleze proiecte cu finanþare europeanã în

diverse domenii. Principalele domenii de
acþiune în cadrul GAL sunt: modernizarea
ºi/sau extinderea infrastructurii rurale;
dezvotarea serviciilor de bazã pentru
populaþie ºi a activitãþilor economice non-
agricole; dezvoltarea activitãþilor agricole;
dezvoltarea turismului ºi valorificarea
patrimoniului natural ºi peisagistic al
teritoriului; conservarea ºi valorificarea
patrimoniului cultural ºi arhitectural tradiþional
românesc.

Practic, reprezentanþii GAL asigurã
persoanelor intersate consultanþa ºi sprijinul
necesare pentru întocmirea ºi derularea unui
proiect cu finanþare europeanã în aceste
domenii, existând chiar posibilitatea – venitã
în urma discuþiilor cu locuitori ai comunei
Valea Doftanei – de a sprijini în mod direct
persoanele inteersate în asigurarea condiþiilor
igienico-sanitare pentru certificarea ca
producãtor al caºcavelei de Valea Doftanei.



Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea
Doftanei dispune de un atelier-ºcoalã, cu
profil mecanic, unde îºi desãvârºesc
pregãtirea practicã elevii din 6 clase ale
aceste unitãþi de învãþãmânt. Atelierul s-a
aflat pânã de curând într-un amplu proces de
modernizare: s-a schimbat acoperiºul, s-au
refãcut sãli de clasã ºi sãli ale atelierului,
fiind amenajate pentru un nivel
corespunzãtor. De asemenea, s-au fãcut
eforturi pentru dotarea atelierului-ºcoalã ºi
asigurarea bazei materiale necesare. „În
ultimii ani s-au fãcut eforturi din partea

conducerii Primãriei pentru a se asigura baza
materiale a atelierului-ºcoalã al Liceului
Tehnologic „Carol I”. În prezent, au loc ample
lucrãri de modernizare a atelierului, astfel
încât elevii care vin aici sã se bucure de
condiþii civilizate, decente. De altfel, recent, în
urma unui control de la Minsterul Educaþiei,
inspectorii s-au declarat miraþi cã mai avem
un astel de atelier, atât de bine dotat
materiale, atât de bine întreþinut”, ne-a
declarat Ion Manea, cadru didactic la
Colegiul Tehnologic „Carol I” din Valea
Doftanei.

Atelierul-ºcoalã 
a fost modernizat
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Valea Doftanei face parte din Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã pentru
Managementul Apei, un organism care
coordoneazã lucrãrile privind reþeaua de apã
din mai multe localitãþi.În ultimii ani s-au
realizat mai ulte lucrãri la reþeaua de apã,
scopul acestora fiind, pe de o parte, de
extindere cãtre toþi locuitorii ºi toate
proprietãþile a reþelei de apã, iar pe de altã
parte, de a creºte calitatea pei livratã cãtre
populaþie ºi agenþii economici din zonã.

La nivelul acestei asociaþii a fost aprobat
un plan de dezvoltare pentru perioadã
urmãtoare, plan care prevede cã ºi în
comuna Valea Doftanei vor mai avea loc o
serie de lucrãri atât pentru extinderea, cât ºi
pentru modernizarea reþelei de apã existente.

Este unul dintre proiectele cele mai
importante pentru comunitate ºi indiferent de
numele celor care se vor afla la conducerea

primãriei ºi în Consiliul Local, acest proiect
trebuie sã continue în folosul oamenilor, al
întregii comunitãþi.
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Multe lucrãri 
pentru reþeaua 
de apã a comunei



Consiliul
Local Valea
Doftanei a aprobat, în
ºedinþa din 16 decembrie 2015, în
conformitate cu prevederile noului Cod
Fiscal, un proiect de hotãrâre foarte
important pentru locuitorii ºi firmele care
înregistreazã restanþe la plata taxelor ºi
impozitelor locale.

Concret, s-a aprobat anularea majorãrilor
de întârziere în cotã de 70% pentru plata,
pânã la 30 iunie 2016, a obligaþiilor restante
înregistrate la 30 septembrie 2015 inlcusiv.
Ce înseamnã acest lucru? Dupã cum ºtim cu
toþii, 30 septembrie este al doilea termen
scandent pentru plata impozitelor la casã,
maºini, terenuri. Dacã nu v-aþi plãtit
impozitele pentru anul în curs, pânã la 30
septembrie 2015, dupã aceastã datã se
aplicã, în conformitate cu legea, majorãri 

de întârziere ºi
suma pe care o aveþi de

achitat ulterior este mai mare. Ei bine,
Consiliul Local a aprobat acest proiect care
vine în sprijinul datornicilor, persoane fizice
(cetãþeni) sau juridice (societãþi comerciale).
Dacã vã plãtiþi sumele restante din 2015
pânã la 30 iunie 2016, 70% din majorãrile de
întârziere vor fi anulate.

Mãsura luatã de Consiliul Local are drept
scop atât sprijinirea contribuabililor, cât ºi
prevenirea acumulãrii de noi datorii la bugetul
comunei. Hotãrârea Consiliului Local se
aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Persoanele ºi firmele care înregistreazã
restanþe la plata impozitelor locale trebuie sã
depunã o cerere de anulare a majorãrilor de

întârziere la Primãria comunei Valea
Doftanei.55

Consiliul Local a anulat
majorãrile de întârziere,
în cotã de 70%,
pentru neplata la timp 
a impozitelor 
la bugetul comunei



Poate pãrea o banalitate, dar pânã în urmã
cu câþiva ani, în Valea Doftanei nu existau
lumini pe strãzi cu ocazia sãrbãtorilor de
iarnã. La început au fost câþiva proprietari ai

unor case de vacanþã care îºi împodobeau
exteriorul locuinþei cu luminiþe care sã
marcheze spiritul sãrbãtorii Naºterii
Domnului.

Apoi, încã destul de timid, autoritãþile
locale au decis sã aducã ºi din acest
punct de vedere comunva Valea
Doftanei la nivelul unei localitãþi
europene.

Astfel, cu ocazia Sãrbãtorilor de
Iarnã, în Valea Doftanei au fost montate

instalaþii ornamentale cu mii de beculeþe
colorate, iar centrul comunei aratã feeric

pe înserate ºi pe timp de noapte.
Luminiþele frumos colorate constituie un

motiv de bucurie nu numai pentru copii, iar
administraþia localã încearcã de la an la an
sã creascã numãrul strãzilor ºi al zonelor
luminate de sãrbãtoare.
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În cadrul parteneriatului dintre Primãria
Valea Doftanei ºi Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã - ADI Managementul
Deºeurilor, în comuna Valea Doftanei au fost
aduse containere noi pentru colectarea
deºeurilor. Este vorba despre 2.600
europubele, 1.326 unitãþi individuale de
compost resturi vegetale ºi 38 containere. De
asemenea, Valea Doftanei a primit de la ADI
- Deºeuri ºi o maºinã pentru ridicarea
gunoiului. Toate containerele, pubele ºi
unitãþile de compostare individualã se aflã
depozitate ºi vor fi repartizate pe parcursul

anului 2016. Toate acestea aparþin Asociaþiei
de Dezvoltare Intercomunitarã - ADI
Managementul Deºeurilor ºi au fost aduse cu
scopul de a creºte gradul de colectare
selectivã în comuna Valea Doftanei.

Urmeazã ca ADI - Deºeuri sã organizeze o
licitaþie publicã pentru serviciul de strângere
a deºeurilor, iar dupã stabilirea operatorului
care se va ocupa de acest serviciu vor fi
amplasate ºi noile recipiente pentru deºeuri.

Astfel, comuna Valea Doftanei se aliniazã
normelor europene privind colectarea
selectivã a deºeurilor.

Valea Doftanei 
se aliniazã 
standardelor europene
ºi în privinþa colectãrii
selective a deºeurilor
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În ciuda eforturilor sistematice fãcute de
autoritãþile locale, la capitolul infrastructurã
încã mai este de lucru. Pe de o parte, existã
multã birocraþie, drumuri care nu aparþin
administraþiei locale, tone ºi maldãre de

documente, pe de altã parte, existã o
probemã realã cu care se confruntã
numeroase administraþii locale din întreaga
þarã - lipsa fondurilor. Banii guvernamentali
sau europeni vin destul de greu, iar veniturile

proprii ale localitãþilor din
mediul rural nu perimit
investiþii de prea mare
amploare în infrastructurã,
fie cã ne referim la
infrastructura rutierã
(drumuri, poduri, podeþe
etc), fie cã ne referim la un
alt tip de infrastructurã,
reprezentat de reabilitarea
ºcolilor, grãdiniþelor sau a
cãminelor culturale.

Astfel, numai în anul
2015, Compartimentul
Investiþii, Achiziþii publice,
Juridic ºi Integrare

Infrastructura,
o problemã
mereu actualã
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Europeanã din cadrul
Primãriei Valea Doftanei a
depus mai multe studii ºi
proiecte pentru atragerea de
fonduri de la bugetul de stat
în cadrul Programului naþional
de dezvoltare localã,
subprogramul „Modernizarea
satului românesc”:

- Modernizare drum
comunal Trãisteni - Valea
Seacã;

- Reabilitare Cãmin
Cultural Teºila;

- Reabilitare ºi modernizare
dispensar uman Teºila;

- Reabilitare ºi modernizare
ªcoalã Generalã Trãisteni;

- Realizarea piaþã
agroalimentarã în comuna
Valea Doftanei;

- Modernizare drumuri
locale: Republicii, Constituþiei,
Muzicanþilor, Floare 
de Colþ, Calea Trãisteniului,
Calea Braºovului, ªeþul,
Crãiþelor, Ghimpoasei,
I.L.Caragiale, Gaterului,
Brãdesei;

- Reabilitare drumuri
comunale: Clãbucet,
Cãrãbanu, Sânzienelor,
Trandafirilor.

De asemenea, au fost
realizate lucrãri de balastare
a drumurilor comunale.



Pitoreasca 
Valea Doftanei

V alea Doftanei este o localitate de un
pitoresc aparte, în primul rând datoritã
peisajelor cu care natura a dãrui

aceste meleaguri, dar ºi datoritã oamenilor
care au ºtiut sã pãstreze tot ceea ce natura
le-a oferit, ajungându-se astãzi ca Valea
Doftanei sã fie nu numai unul dintre cele mai

frumoase locuri din þarã, ci ºi unul dintre cele
mai cãutate, atât pentru calitatea aerului, a
apei din regiune, pentru felul în care se
pãstreazã aici obiceiurile ºi tradiþiile pierdute
prin alte zone, dar ºi pentru produsele
tradiþonale din Valea Doftanei.
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