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Pe 27 august, la aricești se înregistra 
o rată a incidenței de 0,240/00, echiva-
lentul scenariului verde în pandemie.
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rețeaua stradală din Stoenești 

Scenarii optimiste 
pentru noul an școlar

revenim la normalitate: ministerul 
Educației a anunțat că în acest nou 
început de an școlar sunt permise 
festivitățile de deschidere!  Și veștile 
bune pentru învățământul local nu 
se opresc aici: grădinițele din trei 
sate au primit „haine noi” în această 
vară, fiind renovate complet.  Pag.5                          

Performanţa de astăzi deschide 
uşa succesului de mâine

Ioana Băcanu, alături de Ştefania Bădicu, alexandra State şi 
Larisa Niţă au obținut cele mai mari note la evaluare, 
demonstrând că şi în condiţii 
atipice de şcoală, cu numeroase 
provocări, rezultatele se văd, 
dacă înaintea temerilor pui 
munca și perseverența.  Pag.10/11

aPă Cu PICăTura 
La rOBINET

Canicula din ultimele două luni a 
determinat operatorii de apă din 
județ să-și anunțe consumatorii că 
este posibil să introducă restricții în 
furnizarea serviciului. Se întâmplă și 
la noi în comună, cei mai afectați de 
lipsa apei fiind nedelenii.       Pag.10  

Gunoiul menajer - 
O BOmBă Cu CEaS

Pe 18 și 19 august, primarul Gheorghe Orbu a semnat contractele 
pentru amenajarea Centrului Civic în „Zona Trestioreanu”. 
Lucrările vor începe anul viitor, au termen de execuție doi ani, 
bugetul alocat întregului proiect depășind 4,5 milioane de euro.  Pag.12

1 MAxIMA LUNII

„Acolo unde justiția
nu funcționează,

este periculos 
să ai dreptate.”

(Francisco de Quevedo)

„am promis, acum facem!”

Serviciul de salubritate a devenit un 
adevărat coșmar pentru ariceșteni. 
„Nu e zi în care să nu discutăm cu 
cei de la ROSAL și să-i atenționăm 
că deșeurile menajere nu au fost 
ridicate de la gospodării” - spun 
autoritățile locale. Ce este de făcut? 

Pag.11



hotărârile Consiliului Local,
 taxele şi impozitele locale,

rapoartele de activitate 
ale aleşilor locali, 

precum şi alte date şi informări 
care ţin de interesul public 

pot fi consultate şi pe site-ul 
www.comunaaricestiirahtivani.ro
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agenda Consiliului Local

hotărâre privind acordul reabilitării De 510 
și De 526 de către SC Class Beton Agregate SRL
[...] În temeiul art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din 
OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CoNsILIUL LoCAL
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă emiterea acordului prealabil în vederea 
reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 510 
și Drumului de exploatare nr. 526, aparținând Comunei 
ariceștii rahtivani, conform HCL nr. 37/2011, de către SC 
Class Beton agregate SrL, în condițiile și cu respectarea 
legislației specifice în materie. 
Art. 2 Cheltuielile, de orice natură, aferente realizării 
investiției, sunt în sarcina SC Class Beton agregate SrL, 
aceasta putându-se asocia cu alți parteneri, în vederea 
efectuării investiției.
Art. 3 Predarea amplasamentului se va face pe bază de 
proces-verbal de predare primire, încheiat între cele do-
uă părți. 
Art. 4 La finalizarea lucrărilor, SC Class Beton agregate 
SrL va restitui Comunei ariceștii rahtivani amplasamen-
tul și va preda cu titlu gratuit investiția realizată.
Art. 5 Se împuternicește Primarul Comunei ariceștii 
rahtivani să semneze toate documentele necesare rea-
lizării investiției.
Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se desemnează Primarul Comunei 
ariceștii rahtivani, prin aparatul de 
specialitate, și SC Class Beton agregate 
SrL. 
Art. 7 Comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se face prin grija Secretaru-
lui General al Comunei.
Președinte de ședință,              
Viceprimar - Cristian BRătășANu       

Contrasemnează,
Secretar General- Violeta PetCu 

hotărâre privind aprobarea înființării 
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani
[...] În confomitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a 
Educației fizice și sportului, precum și a HG nr.1447/2007 
privind norma financiară pentru activitățile sportive,
În temeiul art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din 
OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

CoNsILIUL LoCAL
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 (1) Se aprobă înființarea instituției publice denu-
mită Club Sportiv (CS) ariceștii rahtivani, în subordinea 
Consiliului Local ariceștii rahtivani, structură sportivă cu 
personalitate juridică de drept public.
(2) Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea și ad-
ministrarea de activități sportive, cu consecință directă 
de dezvoltare a sportului de performanță, pe ramuri de 
sport, polisportiv, la nivelul Comunei, selecția continuă, 
pregătirea sportivă și participarea sportivilor proprii la 
competiții interne și internaționale, precum și organiza-
rea de competiții și evenimente sportive.
Art. 2 Sediul CS ariceștii rahtivani este în Comuna ari-
ceștii rahtivani, sat ariceștii rahtivani, str. republicii nr. 
108, imobil înscris în CF la nr. 22253.
Art. 3 Culorile clubului vor fi roșu și albastru, iar sigla pe 
fanion reprezintă denumirea, culorile clubului și tradiția 
industrială cu specific petrolier a zonei, conform anexei 



nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4 Durata de funcționare este 
nelimitată, cu începere de la data 
obținerii personalității juridice.
Art. 5 (1) Conducerea deliberativă a 
CS ariceștii rahtivani va fi asigurată 
de Consiliul de administrație al clu-
bului, formată din 5 membri neexe-
cutivi, numiți pentru un mandat 
de 4 ani, în baza unui contract de 
management care va fi supus apro-
barii Consiliului Local, în următoarea 
componență:
Nicolae Constantin - președinte
Eduard-Nicolae Pârâianu;
Elena-Dorina Scumpu
Dorinel ungureanu - consilier local
Daniel Stoica - consilier local.
(2) membrii Consiliului de adminis-
trație nu sunt remunerati pentru ac-
tivitatea depusă în cadrul acestuia.
Art. 6 Conducerea executivă a CS 
ariceștii rahtivani va fi asigurată de 
administratorul Clubului Sportiv, în 
persoana domnului Gheorghe ro-
hat, pentru un mandat de 4 ani, în 
baza unui contract de management 
care va fi supus aprobării Consiliului 
Local. 
Art. 7 Se aprobă regulamentul de 
Organizare și Funcționare al CS ari-
ceștii rahtivani, conform anexei nr. 2 
la prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă Organigrama CS 
ariceștii rahtivani și Statul de funcții, 
conform anexelor nr. 3 și nr. 4 la pre-
zenta hotărâre.

Art. 9 Cheltuielile pentru înființarea, 
înregistrarea, afilierea la federații de 
profil și organizarea CS ariceștii rah-
tivani se suportă din bugetul local al 
Comunei. 
Art. 10 (1) Se aprobă finanțarea ac-
tivității CS ariceștii rahtivani ca fiind 
din: venituri proprii, subvenții de la 
bugetul local al Comunei și din alte 
surse de venituri, în conformitate cu 
prevederile legale.
(2) administratorul Clubului Sportiv 
va fi ordonator terțiar de credite 
pentru sumele primite de la bugetul 
local.
Art. 11 Bugetul de venituri si chel-
tuieli al CS ariceștii rahtivani, pre-
cum și organigrama se aprobă anual 
o dată cu bugetul de venituri și chel-
tuieli al Comunei.
art. 12 CS ariceștii rahtivani poate 
primi spre administrare sau în folo-

sință gratuită, prin hotărârea Consi-
liului Local, bunuri imobile care de-
servesc activitatea sportivă, baze 
și instalații sportive. aceste bunuri 
astfel primite sunt considerate patri-
moniu sportiv și nu-și vor schimba 
destinația sportivă fără aprobarea 
agenției Naționale pentru Tineret și 
Sport.
Art. 13 (1) Se transmit în administra-
rea CS ariceștii rahtivani bunurile 
imobile identificate în anexa nr. 5, 
care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.
(2) Bunurile vor fi predate CS ariceștii 
rahtivani, prin proces verbal de pre-
dare-primire.
(3) Preluarea bunurilor va fi asigu-
rată de către administratorul Clubu-
lui Sportiv.
Art. 14 (1) Consiliul Local al Comunei 
ariceștii rahtivani este organul de 
supraveghere și control al clubului.
(2) având în vedere regimul juridic 
al Clubului Sportiv, de persoană ju-
ridică de drept public și instituție pu-
blică în subordinea Consiliului Local 
ariceștii rahtivani, acesta, în calitate 
de autoritate publică locală, este 
membru fondator unic și are atribuții 
depline de supraveghere și control 
asupra activității clubului sportiv.
(3) Consiliul Local ariceștii rahtivani 
va aloca anual de la bugetul local su-
mele necesare desfășurării activității 
clubului sportiv, în conformitate cu 
legislația in vigoare.
(4) atribuțiile principale ale Consili-
ului Local ariceștii rahtivani sunt:
a) aprobă regulamentul de Orga-
nizare și Funcționare (rOF) și regu-
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4 Continuare în pag. 4

PrImărIa arICEȘTII raHTIVaNI

Program cu publicul - Luni, marţi, joi și vineri: 800 - 1400;
miercuri: 800 - 1400 și 1600 - 1800. 

 Audienţe Primar - marţi: 900-1200 şi miercuri: 1600-1800;
Audienţe Viceprimar (tel. 0766 287 766) luni: 900-1200 şi joi: 1400-1600;

Audienţe secretar General - miercuri: 1000-1200 și 1600-1700.



InfoarICEŞTII raHTIVaNI / august 2021

4    aDmINISTraȚIE

Primăria Comunei ariceștii rahtivani 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice vacante: 
Denumirea funcţiei publice vacante:
inspector clasa I, grad profesional asistent - funcție 
publică de execuție, cu durată normală a timpului de 
muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, în 
cadrul Serviciului Buget, Finanțe și Investiții.

CONDIȚII DE DESFăȘurarE 
a PrOBELOr DE CONCurS
- Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 
09-30.08.2021. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei, sat aricestii rahti-
vani, str. Neagoe Basarab nr. 249.
- Proba scrisă: 20.09.2021, ora 1100, la sediul Primăriei; 
- Interviu: 23.09.2021, ora 1100, la sediul Primăriei.

CONDIȚII DE ParTICIParE La CONCurS
1. Condiții generale 
Sunt cele prevăzute la art. 465, alin. (1) din O.u.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;
2. Condiții specifice

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe economice;
- vechime minimum un an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice.

*
Informații suplimentare se pot obține la
tel. 0244 380 068, fax: 0244 380 036, sau email: 
resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro,
dar și pe www.comunaaricestiitahtivani.ro.
Persoană de contact: 
mariana Gherghina - referent de specialitate 
în cadrul Compartimentului resurse umane.

Te interesează o carieră 
în administrația publică locală?

4 Continuare din pag. 3

lamentul de Ordine Interioara (rOI) 
ale clubului;
b) aprobă planurile anuale de activi-
tate;
c) aprobă bugetele anuale de veni-
turi și cheltuieli ale clubului, stabi-
lind direcțiile principale de dezvol-
tare și cele ale activității clubului;
d) stabilește/aprobă indicatorii de per-
formanță pentru ramurile sportive;
e) are drept de control permanent 
asupra Consiliului de administrație și
administratorului Clubului Sportiv;
f ) aprobă raportul privind activita-

tea Consiliului de administrație și bi-
lanțul contabil:
g) numește membrii Consili-
ului de administrație și ad-
minstratorul Clubului din 4 în 
4 ani;
h) poate modifica și/sau com-
pleta obiectul de activitate al 
Clubului Sportiv cu ramuri noi 
de sport;
i) poate modifica și/sau com-
pleta regulamentul de Or-

ganizare și Funcționare al Clubului 
Sportiv;
j) pentru nerealizarea obiectivelor 
și indicatorilor de performanță pro-
puși sau în cazul constatării unor 
nereguli, poate revoca unul sau 
mai mulți membri ai Consiliului de 
administrație sau pe administrato-
rul Clubului Sportiv;
k) poate hotărî dizolvarea Clubului 
Sportiv;
l) soluționează, prin hotărâre, orice 
situație apărută pe parcursul func-
ționării Clubului Sportiv necuprinsă 

în prezenta Hotărâre, regulamentul 
de Organizare și Funcționare sau în 
normele legale în vigoare.
Art. 15 Se împuternicește Primarul 
Comunei să întreprindă toate demer-
surile necesare și semnarea tuturor 
documentelor necesare înființării 
și funcționării Clubului Sportiv, în-
scrierea acestuia în registrul Sportiv, 
obținerea Certificatului de Iden-
titate Sportivă și a autorizației de 
funcționare emisă de ministerul Ti-
neretului și Sportului, precum și afi-
lierea la federațiile de profil.
Art. 16 Cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se desemnează 
Primarul Comunei, prin comparti-
mentele de specialitate.
Art. 17 Comunicarea prezentei hotă-
râri autorităţilor, instituţiilor şi per-
soanelor interesate se face prin grija 
Secretarului General al Comunei.
Președinte de ședință,              
Viceprimar - Cristian BRătășANu 

Contrasemnează,
Secretar General- Violeta PetCu



„Coordonator” pentru vaccinare
marea noutate a acestui an de învățământ este ches-
tionarul care va fi distribuit în școli după data de 13 
septembrie. În acest document este formulată între-
barea dacă părinții sunt de acord să-și vaccineze copiii 
(nr - chestionarul va fi înmânat doar părinților ai căror 
copii au vârsta de peste 12 ani). În fiecare unitate de 
învățământ va exista câte un „coordonator” desemnat 
pentru derularea acestei acțiuni, persoană care va ține 
legătura atât cu diriginții de la clase, cât și cu părinții.
 
Structura anului școlar 2021-2022
Pentru elevi, noul an de învățământ va începe pe 13 sep-
tembrie 2021 şi se va încheia pe 11 iunie 2022, acesta fiind 
unul dintre cei mai scurți ani școlari din istoria recentă, 
cu doar 34 de săptămâni. Cursurile se vor desfășura pe 
parcursul a două semestre: 13 septembrie - 22 decemb-
rie 2021, respectiv 10.01 - 11.06.2022, cu includerea pro-
gramului „Școala altfel” în perioada 8 – 14 aprilie.
Între 23 decembrie 2021 și 9 ianuarie 2022 este progra-
mată vacanța de iarnă, cea de primăvară, între 15 aprilie și 
1 mai 2022, elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă 
având încă o săptămână liberă (25-31 octombrie 2021).

„Haine noi” pentru grădinițe
Pentru ca prima zi de şcoală să fie o amintire frumoasă 
pentru toți cei implicați în procesul de învățământ, con-
ducerea şcolilor din comună şi administraţia locală au 
depus eforturi susținute. Pe lângă lucrările de igienizare 
și curățenie, grădinițele din satele Stoenești, Târgșoru 
Nou și ariceștii rahtivani au fost renovate complet, iar 
sălile cu mobilier vechi, au primit unul noi, iar pentru 
reducerea riscului de infectare, la grupurile sanitare ale 
preșcolarilor s-au montat baterii cu senzori.
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Scenarii optimiste pentru
NOuL aN ȘCOLar

Prima veste bună pentru elevi, cadre 
didactice și părinți: SuNT PErmISE 
FESTIVITăȚILE DE DESCHIDErE! 
Singurele condiţii vor fi ca ceremoniile 
să aibă loc în exterior, să nu dureze 
mai mult de o oră şi jumătate 
şi să se poarte masca de protecţie.

anul școlar care va începe peste numai două 
săptămâni nu a scăpat încă de influențele 
pandemiei. rămânem în continuare pe cele 
trei culori cunoscute, dar cu parametri sen-
sibil modificați - verde (până la 6 la mie rata 
incidenței), galben (între 6 și carantină) și 
roșu (carantină), cu precizarea că vaccinul 
face de data aceasta o diferență clară între prezența 
fizică a elevilor la ore și școala on-line. 
Toate unitățile de învățământ vor rămâne deschise da-
că incidența este de sub 6 la mia de locuitori (în anul 
școlar 2020-2021, școlile treceau în on-line la o rată de 
infectare de peste 3 la mie), iar pe varianta cu depășirea 
pragului de 6 la mie, dar până la declararea carantinei, 
propunerea ministerului Educației este ca grădinițele 
și creșele să rămână deschise, la fel ca și clasele VII-XII, 
unde cursurile pot continua la clasă, însă doar cu elevii 
vaccinați. Varianta finală va fi anunțată de Guvern cu cel 
puțin o săptămână înainte de primul clopoțel.

masca este obligatorie!
Între atâtea scenarii, avem și o certitudine: purtarea măș-
tii de protecție la clasă e obligatorie, cu excepția orelor 
de sport și a învățământului special, destinat copiilor cu 
dizabilități. 
Orele de educație fizică se pot desfășura și în sală dacă 
rata de infectare nu a depășit 2 la mie, dar obligatoriu 
afară, dacă incidența crește peste acest prag.
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rețeaua stradală 
sat STOENEȘTI

autorităţile locale au trecut 
la implementarea nomenclaturii stradale, 
prin montarea plăcuțelor cu noile denumiri de străzi 
și cu numerele de casă în toată comuna. 
În acest număr, vă prezentăm harta satului Stoenești, 
care vă poate fi de folos atât pentru însuşirea
noilor denumiri de străzi,cât şi pentru orientare 
sau identificarea rapidă a adreselor. 
În numărul viitor, vom publica harta satului Tîrgșoru Nou. spre Tîrgşoru Nou

4

Intr. Dorobanți

â

âstr. „9 Mai”

DN 
72

spre 
TÂrGOVIȘTE

4 â

str. Peneș Curcanul

â

â str. Plevna

âIntrarea Armașilor

str. smârdan

â

str. Dr. Carol Davila

â

â

str. Căpitan
Valter Mărăcineanu

â

Intrarea 
roșiori



InfoarICEŞTII raHTIVaNI / august 2021

NOmENCLaTOr STraDaL    7

spre PLOIEȘTI

Calea Ploiești

Leaotul

spre Tîrgşoru Nou

4

spre 
Tîrgşoru Nou

âstr. regina elisabeta
DJ 140

âstr. Carol I

spre sat
arICEȘTII raHTIVaNI

4

spre sat

TÎrGȘOru NOu
4

â

str. Independenței
â

DN 
72

â str. Nicopole

â str. Vidin

str. Grivița

â

str. opanez

â

str. Maior Gh. Șonțu

â

Intrarea Armașilor

str. General Mihail Cerchez

â

â rahova

str. Mihail Kogălniceanu

â
DJ 144

4
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Performanţa de astăzi deschide uşa succesului de mâine

Ioana Băcanu, alături de 
Ştefania Bădicu, Alexandra state 
şi Larisa Niţă au demonstrat 
că şi în condiţii atipice de şcoală, 
cu numeroase provocări, 
rezultatele se văd dacă înaintea 
temerilor pui munca și 
perseverența. Dar să recapitulăm 
notele celor patru domnișoare, 
astăzi eleve ale liceelor de top din 
Prahova. Iată: Ioana Băcanu - 9,75 
limba română, 9,75 matematică, 
Ştefania Bădicu - 9,75 lb. română, 
8,60 matematică, alexandra State - 
9,75 română și 8,55 matematică,
Larisa Niţă - 9,30 limba română și 
8,95 matematică. 
acesta este doar primul pas 
spre carierele de succes 
la care deja visează cele patru fete 
frumoase şi deştepte.
„Povestea” acestor note 
pare simplă, când stăm de vorbă 
cu premiantele noastre....

Secretele succesului
Cele patru fete au fost dintotdeauna 
eleve conştiincioase, acumulând cu-
noştinţele constant, până la începu-
tul pandemiei. „eu îmi aduc aminte 
că din primii ani de şcoală am avut 
acelaşi ritm - spune Ioana. Nu am 
schimbat nimic până la începutul 
clasei a opta. Am avut mereu în clasă 
o atmosferă competitivă, dar nu am 
ţintit notele, ci mai degrabă a fost un 
fel de a fi , un mod de viaţă. Îmi place 
să învăţ şi niciodată nu am acumu-
lat goluri în materie... Asta până la 
sfârşitul clasei a şaptea, când, brusc, 
totul s-a schimbat!”
Ștefania a resimțit efectele pande-
miei în mod asemănător. „În septem-
brie chiar, după ce aveam experienţa 
ultimelor luni din clasa a şaptea, am 
conştientizat că va fi un an greu. 
Speram să nu fim nevoiţi să trecem 
din nou la sistemul on-line, dar... 
Pentru mine, a fost dificil, nu doar 

Ioana Băcanu este eleva cu cele mai bune rezultate 
obţinute la examenul de evaluare de la Şcoala Nedelea, 

dar şi din comuna ariceştii rahtivani. 
Cu media de admitere 9,80, Ioana şi-a asigurat accesul 

în orice liceu ar fi dorit să meargă din clasa a noua.

pentru că e mult mai greu să te con-
centrezi din faţa calculatorului, dar 
au fost mult mai multe teme şi pro-
iecte cerute de profesori, după pro-
gramul obişnuit de ore.”
alexandra şi Larisa sunt de acord 
că orele în băncile de la şcoală sunt 
mai uşor de urmărit, iar cunoştinţele 
se consolidează altfel în prezenţa 
fizică a profesorilor: „Am constatat 
că, deşi am lucrat zilnic teste, nu am 
avut siguranţa de care aveam nevoie 
pentru nu aveam confirmarea profe-
sorilor de la clasă.” - ne-a declarat a-
lexandra.
Şi deşi la începutul anului şcolar au 
fost multe necunoscute, fetele noas-
tre au ştiut că doar muncind con-
stant şi testând cunoştinţele periodic 
pot obţine notele dorite. „Simulările 
au fost de real ajutor. Şi cea oficială, 
dar şi cea care ne-a pregătit pentru 
aceasta. Cred că dascălii noştri au 
ştiut că, mai ales în acest an, aveam 
nevoie să pregătim simularea şi au 
organizat o... simulare a simulării, ca 
să spunem aşa. Mulţi dintre noi ne-
am stresat şi înaintea simulării, mai 
ales că testele de antrenament s-au 
publicat târziu şi nu au fost multe. 
un rezultat bun ar fi fost o încurajare 
de care aveam nevoie cu toţii.” - mai 
adaugă Larisa. 
„Am văzut practic, cu câteva luni 
înaintea examenelor cum se va des-
făşura testarea, ce reguli trebuie 



au ales în funcţie 
de facultate
Ioana, Ştefania, alexandra şi Larisa 
au optat, în această vară, pentru pro-
filul care le ajută, pe fiecare în parte, 
să se pregătească de facultate. 
„Am ales în funcţie de drumul pe care 
îl vedem potrivit mai târziu” - spune 
Ioana. În fapt, o clasă de ştiinţele na-
turii la „mihai Viteazul”, pentru că 

Ioana visează să ajungă medic, dar 
chiar dacă „pe parcursul liceului voi 
descoperi că mi se potriveşte altce-
va, profilul îmi asigură baza pentru 
orice aş alege într-a XII-a.”
Ştefania merge de luna viitoare la 
„I.L.Caragiale”, profil ştiinţe sociale. 
„Îmi place tot ce implică frumosul. 
Deşi mă gândesc la Facultatea de 
Drept, cred că mi se potriveşte şi 
designul interior sau organizarea de 
evenimente. este însă o perioadă cu 
multe necunoscute, deci aştept să 
văd dacă pe firea mea şi calităţile 
mele se potriveşte şi altă carieră.”
Larisa se visează profesor, dar nu 
exclude nici o meserie în domeniul 
economic: „Opţiunea mea a fost 
filologie-engleză la „Cuza”. M-am 
gândit şi la cum voi pregăti bacalau-
reatul, şi la navetă, şi la programul 
după care voi învăţa, dar şi la cariera 
mea viitoare.”
alexandra își dorește să devină psi-
holog. „Viaţa s-a schimbat mult în 
ultimii ani. Sunt mulţi copii care au 
dificultăţi de adaptare, care suferă şi 
pe care îmi doresc să îi ajut. 
Îmi doresc să fiu psiholog şi să lu-
crez cu copiii care au nevoie de con-

să respectăm, cum ne vom com-
porta dacă avem emoţii, cum ne or-
ganizăm timpul pentru a termina 
toate subiectele.” - spune și Ioana.

Cel mai mare inamic: 
teama
ultimele luni au fost grele pentru 
toată lumea. Pentru copii, care îşi 
adaptează comportamentul după 
cel al adulţilor şi care au fost con-
fruntaţi cu schimbarea radicală a rit-
mului şi modului de viaţă, au fost şi 
mai dificile. 
Bombardaţi permanent cu ştiri ne-
gative, având de pregătit primele 
examene importante din viaţa lor, au 
trăit intens, frica spunându-şi cuvân-
tul: „Cel mai greu a fost să ştim că... 
nu ştim ce va urma! Am purtat tot 
timpul masca, ne-am spălat pe mâi-
ni, ne-am dezinfectat, dar... teama a 
fost permanent prezentă. Dacă luăm 
virusul, îl vom duce acasă, la părinţi, 
la bunici şi nu ştim care va fi finalul... 
Apoi, a fost teama că examenele se 
vor desfăşura diferit. totul s-a schim-
bat: n-am mai ieşit de frică să nu ne 
îmbolnăvim, orice strănut sau du-
rere de cap căpăta altă importanţă. 
Am trăit stări contradictorii: dorinţa 
de a ne vedea cu colegii la banchet, 
la fotografii, se bătea cap în cap 
cu teama că febra cu câteva zile 
înaintea examenelor echivala cu a-
nularea şanselor de a intra în sala de 

concurs...”
Suntem în faţa unui alt „val” 
şi experienţele trăite de aceşti 
copii trebuie să fie un exemplu 
pentru colegii lor mai mici, dar 
şi pentru părinţii lor. 
Trebuie să ne adaptăm aces-
tor vremuri, dar este vital să 
nu uităm că echilibrul este 
soluţia, nu negarea problemei. 
Copiii noştri au înţeles ce riscă, 
poate mai bine decât adulţii şi 
s-au adaptat, respectând toate 
normele care îi puteau apro-
pia de o viaţă normală, în care 
teama să nu îi mai domine. Să 
învingă teama.
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Performanţa de astăzi deschide uşa succesului de mâine

siliere de specialitate. Cred că mi se 
potriveşte şi că m-ar împlini această 
meserie. Am ales aşadar ştiinţe so-
ciale la Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul”. Rezultatele bune ale cole-
gilor mei mai mari şi ascensiunea lor 
m-au făcut să consider că aceasta 
este cea mai bună opţiune.”
un medic, un psiholog, un profesor 
şi un avocat au făcut acum primul 
pas spre cariera visurilor. Pe panoul 
celor mai buni elevi ai şcolii, peste 
câţiva ani, aşteptăm să le vedem din 
nou numele.

aţi crezut că vacanţa a fost lungă? 
Ei bine, nu! Toate cele patru proaspăt 
liceene pregătesc începutul anului 
şcolar. Speră din tot sufletul că noul 
început va fi „unul normal, cu întâl-
niri faţă în faţă, cu pauze în care să 
socializăm, cu ieşiri cu colegii”. 
Nu se tem de nici o provocare, din 
contră sunt determinate să do-
vedească şi în liceele de top că „Noi 
suntem de la Nedelea şi ne merităm 
locul!”
Cu aşa hotărâre, atenţie, Ploieşti! 
Ioana, Ştefania, alexandra şi Larisa 
abia aşteaptă să performeze!
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Canicula și lipsa ploilor din ultimele 
două luni au determinat operatorii 
de apă din județ să-și anunțe con-
sumatorii că este posibil ca presiu-
nea la robinet să scadă în perioada 
orelor de vârf și chiar să introducă 
restricții în furnizarea serviciului. 
Se întâmplă și la noi în comună, cei 
mai afectați de lipsa apei fiind ne-
delenii. „Restricțiile în programul de 
furnizare a apei potabile au fost  in-
troduse în satul Nedelea pe fondul 
unui consum de apă foarte mare 
- de aproape patru ori peste media 
obișnuită! - cu scopul de a reface 

Seceta prelungită din această vară, 
consumul mare de apă 

și epuizarea rezervelor din bazine 
au obligat autoritățile 

să impună un program de alimentare 
cu apă în satul Nedelea. 

apă cu picătura la robinet

rezervele din sis-
temul de distri-
buție” - ne-a de-
clarat primarul 
Gheorghe Orbu.
autoritățile loca-

le îndeamnă populația să utilizeze 
rațional apa, doar pentru consumul 
menajer, nu şi în agricultură, pentru 
irigarea peluzelor cu gazon sau spă-
larea mașinilor.
reacția primăriei la o situație pre-
vizibilă de cod „roșu” în alimenta-
rea cu apă potabilă a gospodăriilor 
din comună nu se reduce doar la 
recomandări. „știm că apa este o 
resursă epuizabilă, nu am fost luați 
prin surprindere și faptul că astăzi 
avem în derulare investiții pentru 
suplimentarea rezervei de apă în 
situația în care sursa principală cade 

este o dovadă că serviciul de alimen-
tare cu apă este o prioritate pen-
tru noi. În acest sens, pot să le spun 
ariceștenilor că am finalizat un nou 
foraj. Deocamdată, suntem în probe, 
dar în câteva zile vom conecta puțul 
la rețeaua locală” - a ținut să mai 
precizeze edilul.
Pe de altă parte, responsabilii din 
cadrul Serviciului Public de alimen-
tare cu apă atrag atenția că mai 
mult de jumătate din consumul în-
registrat la sursă nu se regăsește și 
în factura de la consumator. Cum 
existența unei avarii la sistemul de 
alimentare este exclusă, singura ex-
plicație rămâne branșarea ilegală 
la conducta de apă. Pentru identi-
ficarea „scurgerilor” și „natura” lor, 
autoritățile sunt decise să facă con-
troale pe teren.

Piețele vor fi gata de Crăciun
Construirea unor piețe centrale și puncte de desfacere 
a produselor agricole în fiecare sat va demara în această 
toamnă. Piața centrală se va amenaja în satul ariceștii 
rahtivani, în curtea fostei primării, și va fi formată din 
patru containere în care se pot vinde ouă, produse din 
lapte sau carne, precum și opt tarabe destinate în special 
comercializării fructelor, legumelor, florilor și produselor 
apicole. 
Celelalte puncte de desfacere vor fi organizate la fosta 
discotecă din Stoenești, în incinta Căminului Cultural de 
la Tîrgșoru Nou, în satul Buda - lângă biserică, iar la Ne-
delea - în vecinătatea așezământului pentru persoanele 
cu dizabilități.
„Piața centrală din satul Ariceștii Rahtivani, cel mai 
mare proiect dintre cele cinci investiții, ar putea fi 
gata chiar înaintea sărbătorilor de iarnă” - își propun 
autoritățile. Inaugurarea lucrării ar putea coincide astfel 
cu tradiționalele „Târguri de Crăciun” organizate în mai 
toate localitățile din țară. 

Inițiativa primăriei vine în sprijinul producătorilor locali, 
promovează produsele bio, dar urmărește și înlocuirea 
comerțului ambulant, din fața porții, cu unul civilizat, în 
condiții de curățenie și siguranță alimentară. 
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Gunoiul - o bombă cu ceas

Criza gunoaielor a fost intens mediatizată, cu precădere 
în ultimul an, după scandalurile de la București și Ploiești. 
În ambele cazuri, operatorul de salubritate a fost indicat 
ca singur vinovat, insinuându-se ideea că schimbarea fir-
mei de salubritate ar rezolva problema. Nimic mai fals!

PrODuCEm maI muLT GuNOI DECÂT 
PuTEm DEPOZITa La ramPă
Adevărul este că prahovenii generează mai mult gunoi 
decât capacitatea existentă a spațiilor de depozitare. 
Cu alte cuvinte, nu mai avem unde să ducem deșeurile 
menajere. 
așa a ajuns gunoiul pe stradă, în gropi artificiale și rampe 
ilegale, în păduri și pe albia râurilor. La nivelul județului 
- de asta avem asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
(aDI) „Parteneriatul pentru managementul Deșeurilor 
Prahova” - soluția ar fi fost construirea a cel puțin două 
rampe ecologice într-un singur an. Lucru care nu o să se 
întâmple nici până la următoarele alegeri!
Din păcate, nemulțumirile administra-
țiilor locale - captive în contractul cu 
rOSaL și amenințate de plata unor 
despăgubiri în situația ieșirii din aDI 
Deșeuri - care semnalau calitatea de-
fectuoasă a serviciilor de colectare, 
transport și sortare a deșeurilor me-
najere prestate de rOSaL, au fost ig-
norate de conducerea asociației și 
de Consiliul Județean. astfel, s-a pier-
dut timp prețios, nimeni nu a preluat 
inițiativa de a „corecta” indolența o-
peratorului de salubritate sau de a in-
vesti într-o nouă rampă de gunoi.
Din această perspectivă, serviciul de 
salubritate a devenit un adevărat 

Despre disfuncționalitățile în programul de ridicare 
a gunoiului de la gospodăriile din comună 

și implementarea greoaie a programelor de 
colectare selectivă, despre grevele angajaților 

și problemele financiare ale operatorului rOSaL, 
Info a mai scris. De data aceasta, 

vom aborda problema gunoaielor și 
din altă perspectivă - cea a rampelor de depozitare. 

O adevărată bombă cu ceas, 
care poate „exploda” în orice moment.

coșmar pentru toate primăriile și localitățile din Prahova 
care au intrat în aDI Deșeuri.
La aricești, deșeurile menajere sunt colectate la un 70% 
din necesar. Sunt străzi întregi pe unde autospeciala nici 
măcar nu trece. „Nu este zi în care să nu discutăm cu cei 
de la ROSAL și să-i atenționăm că deșeurile menajere nu 
au fost ridicate de la gospodării” - spune viceprimarul 
Cristian Brătășanu. rOSaL se apără, declarând că la ram-
pa de gunoi, timpii de așteptare pentru descărcare au 
ajuns la patru-cinci ore. Practic, nu se pot face mai mult 
de două curse pe zi!
În aceste condiții, soluțiile sunt destul de limitate. „În 
acest moment, lucrăm la un proiect prin care ROSAL ar 
urma să ne pună la dispoziție o autospecială, iar noi să 
venim cu oameni din comună care să se angajeze la o-
perator. Colectarea deșeurilor s-ar face pe zile, pentru 
fiecare sat în parte, după un program convenit de comun 
acord” - a mai declarat Brătășanu. 
O altă soluție, eficientă și verificată, ar fi reducerea sem-
nificativă a volumului de deșeuri de la gospodării prin 
colectarea selectivă. Pet-urile, ambalajele de hârtie, sti-
cla sau metalul ar ajunge astfel la centrele de reciclare și 
nu la rampa de gunoi.



„am promis, acum facem!”
Pe 18 și 19 august, primarul Gheorghe Orbu 
a semnat contractele de proiectare/execuție 
pentru amenajarea Centrului Civic 
în „Zona Trestioreanu”. Valoarea lucrărilor 
depășește 3,2 milioane de euro.

sALă PoLIVALeNtă De sPort
Caracteristici
Teren de joc multifuncțional, 
cu marcaje care permit practicarea 
și organizarea de competiții sportive
precum baschet, handbal, volei,
futsal (fotbal de sală) sau tenis.
Sala (suprafață de 1732 m2)  dispune 
de o tribună cu 150 de locuri, 
vestiare destinate sportivilor 
și grupuri sanitare pentru public.

GrăDINIȚă CU ProGrAM 
PreLUNGIt
Caracteristici
Parter+etaj, suprafață de 2770m2. 
Clădirea este proiectată pentru a 
permite desfășurarea activității 
a trei grupe de preșcolari. 
Pe lângă cele trei săli de clasă, 
vor mai exista spații cu destinația 
de bucătărie, sală de mese, 
dormitoare și grupuri sanitare. 
În perimetrul grădiniței 
vor mai fi amenajate 
un parc de joacă și o parcare.

CLăDIre MULtIFUNCȚIoNALă
Caracteristici
Parter+două etaje și mansardă,
cu o suprafață utilă de 635m2.
Spațiile imobilului vor avea ca destinație 
servicii pentru populație: notariat, arhivă,
cabinete de recoltare analize medicale,
bancomat, dormitoare pentru situații 
de urgență/calamități, birouri pentru 
poliția locală, posibil sedii de partide. 

sPAȚII VerZI, PArC De AGreMeNt 
ȘI PArC sKAte
Caracteristici
Zona cu alei de promenadă 
va fi dotată cu mobilier specific 
parcurilor (bănci, foișoare), 
fântână arteziană, va avea un spațiu 
de joacă generos pentru copii echipat 
cu balansoare, leagăne și tobogane.
Și amatorii sporturilor pe role 
(skateboard, role, bicicletă) vor avea 
un loc special amenajat pentru ei, 
cu pipe, spine și piramidă.

Cel mai mare proiect de investiții din istoria comunei 
- amenajarea unui Centru Civic în zona centrală a satu-
lui de reședință - a primit undă „verde” pentru execuție. 
„Încep să se miște lucrurile - spunea vizibil satisfăcut pri-
marul Gheorghe Orbu, imediat după sem-
narea contractelor. Conform graficelor, în 
șase luni vom avea proiectarea, lucrările 
fiind programate să înceapă în primul se-
mestru din 2022.”
un proiect generos, așteptat de ariceșteni, 
prin care autoritățile locale îşi propun 
realizarea unei infrastructuri moderne, 
destinată atât activităţilor sportive, soci-
ale,  educative și de agrement, cât și a unor servicii - le-
galizare acte, analize medicale - care în prezent sunt ac-
cesibile numai în mediul urban. 
Pe lângă utilitatea acestei investiții, comuna noastră va 
puncta și la „imagine” , peisajul dezolant al terenului plin 
de bălării din mijlocul satului urmând să se transforme 
radical, într-o zonă cu spații verzi și 

În doi ani, în locul terenului insalubru 
vom avea parcuri și clădiri moderne.

arhitectură modernă.
administrația locală a avut și 
o strategie anume în contrac-
tarea lucrărilor, mega-proiec-
tul fiind împărțit în patru „lo-
turi” distincte: sala de sport, 
grădinița cu program prelun-

git, parcurile de agrement și clădirea multifuncțională. 
„Am optat pentru această variantă constrânși de con-
textul economic și de situația de pe piața constructorilor. 
una este să realizezi patru obiective mari, în patru-cinci 
ani, cu o singură firmă, altceva să ai patru constructori 
pentru fiecare proiect și să termini investiția în doi ani” 

- a mai spus edilul, care a precizat și 
faptul că doar trei din cele patru con-
tracte au fost atribuite, procedurile de 
licitație urmând să fie reluate pentru 
grădinița cu program prelungit.  


