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Poveste de succes 
pentru generația on-line a Păuleștiului

Pentru absolvenţii de clasa a vIII-a, evaluarea naţională a fost 
cel mai important test de până acum. Nu a fost uşor, mai ales 
după un an şcolar „lovit” de pandemie, 
dar elevii noștri au obţinut 
rezultate bune, dovedind maturitate 
şi perseverenţă în pregătire. 
Premianții acestei generații sunt 
Florin Popenciu și elena Antochi.   PAG.6/7

cu un sistem de alimentare propriu, independent de conducta 
de aducțiune, se părea că Păuleștiul a scăpat de probleme. 
opririle neprogramate la rețeaua de apă continuă însă, 
iar păuleștenii arată cu degetul către operatorul PAMA.       PAG.8

Max duce România 
la turneul final european 

Puștiul minune din Păulești - Ma-
ximilian eric Niță, campion național 
la tenis, a ajutat România să ajungă 
în turneul final Nations challenge 
u12 ce va fi găzduit de Franța și 
unde vor fi prezente cele mai bune 
8 echipe din europa.                   PAG.9                             

Frații în veci vor fi frați!
Primăria Păulești va marca Anul 
cultural România - Republica Mol-
dova printr-un nou acord de înfră-
țire și cooperare cu o localitate din 
Basarabia. evenimentul este pro-
gramat la noi acasă, chiar de 1 de-
cembrie, când vor fi dezvelite și 
busturile domnitorilor Mihai viteazu 
și Alexandru Ioan cuza.             PAG.12                                                       

1 MAxIMA LUNII

„Dacă găseşti 
un drum fără obstacole,

probabil că drumul acela 
nu duce nicăieri.”

(John F. Kennedy)

Apa, anul și scandalul suMAR:
AdMINIstRAȚIe                  PAG.2/3
Agenda consiliului Local

19 iulie 2021, Păulești, rată incidență 
covid-19 de 00/00 - scenariu verde.

MedIu   PAG.11
„Fit for 55” - proiectul ue 
care obligă la reforme radicale

canalizarea - în pericol 
fără banii de la PNdL

Ministrul cseke Attila a anunțat 
toate primăriile din țară că bugetul 
PNdL pe anul în curs a fost epuizat. 
La noi în comună, canalizarea de 
la Găgeni este finanțată prin acest 
program, la fel ca peste alte 7.000 
de proiecte din toată țară, care riscă 
acum să fie „îngropate”.             PAG.5
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Agenda consiliului Local

[...] Având în vedere prevederile art. 
27, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind codul de procedură fiscală, 
modificat și completat,
Luând în considerare Raportul de 
specialitate nr. 8459/2021 al Biroului 
Buget-finanțe, impozite și taxe lo-
cale din cadrul Primăriei Păulești,
Ținând cont de Adresa nr. 58183/2021 
a serviciului Public comunitar de 
evidență a Persoanelor Blejoi, 
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. 
(1), lit. a) din ouG nr.57/2019 privind 
codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 se aprobă stingerea debitelor, 
reprezentând amenzi neîncasate de 
la debitori persoane fizice deceda-
te, în sumă de 2.107 lei, datorate la 
bugetul local al comunei Păulești.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către Bi-
roul Buget-finante, impozite și taxe 
locale din cadrul Primăriei Păulești și 
vor fi comunicate celor interesați de 
secretarul General al comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  
privind stingerea debitelor 
datorate la bugetul local 
de persoanele fizice decedate [...] Având în vedere HcL Păulești 

nr. 35/2021 privind aprobarea do-
bândirii de către comuna Păulești a 
terenului ce face obiectul renunțării 
la dreptul de proprietate de către 
Anastasescu Mihai, Anastasescu e- 
milia, dănescu constantin și dănes-
cu Petruța asupra terenurilor în su-
prafață totală de 10.924 m2, 
În temeiul art. 139 din ouG nr. 57/ 
2019 privind codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 se aprobă trecerea din dome-
niul privat al comunei Păulești în do-
meniul public al comunei Păulești, a 
următoarelor imobile:
- teren în suprafață de 4.686 m2,  nr. 
cadastral 30495, situat în extravilanul 
comunei Păulești, tarlaua 37, Parce-
la A 795/7;
- teren în suprafață de 245 m2, nr. ca-

dastral 30479, situat în extravilanul 
comunei Păulești, tarlaua 37, Par-
cela A 795/4;
- teren în suprafață de 2.861 m2, nr. 
cadastral 30112, situat în intravilanul 
comunei Păulești, tarlaua 37, Par-
cela A 795/2;
- teren în suprafață de 3.132 m2, nr. 
cadastral 30436, situat în intravilanul 
comunei Păulești, tarlaua 37, Par-
cela A795/2.
Art. 2 terenurile mai sus menționate 
au destinație ulterioară de drum pu-
blic.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire și vor fi co-
municate celor interesați de secreta-
rul General al comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind 
trecerea suprafeței totale de 10.924 m2 teren din domeniul privat 
al comunei Păulești în domeniul public al comunei Păulești

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.comunapaulesti.ro
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[...] Având în vedere prevederile Raportul de specialitate 
nr. 13307/2021 al compartimentului Achiziţii publice, 
precum și Anexa nr. 69 la HG nr.1359/2001 privind In-
ventarul bunurilor aflate în domeniul public al comunei 
Păuleşti, poziția 34,
Ținând cont de prevederile art. 13 și art. 36, alin. (1) și alin. 
(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construire, precum și de actul de lotizare nr. 
966/2020 cu îndreptare de eroare materială nr. 95/2021 
întocmit de Biroul Notarului Public Lupu Maria-Luiza,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 8828/ 
2021 întocmit de secretarul General al comunei, 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), 
art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 303 și art. 331 din 
ouG nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 se aprobă concesionarea, pentru o perioadă de 
49 de ani, a suprafeţei de10.031 m2 teren, nr. cadastral 
30047, situat în intravilanul satului Păulești, tarlaua 18, 
Parcela cc 639, aflat în domeniul public al comunei 
Păuleşti, în vederea concesionării, pentru realizarea o-
biectivului „Hoteluri, pensiuni, agenții de turism”.
Art. 2 se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de 
sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a su-
prafeţei de teren prevăzută la art. 1, conform anexelor 
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Plata redevenţei va fi achitată în maxim 25 de ani 
de la încheierea contractului de concesiune.
Art. 4 Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.329 lei/an, 
fiind calculat în conformitate cu raportul de evaluare 
nr. 6825/2021, întocmit de ene constanţa și însuşit prin 
Hotărârea consiliului Local nr. 51/2021.
Art. 5 se împuternicește Primarul comunei Păulești pen-
tru semnarea contractului de concesionare.
Art. 6 Prevederile prezentei hotătâri vor fi duse la înde-
plinire de către Primarul comunei Păuleşti, prin com-
partimentul Achiziţii publice, şi va fi comunicată celor 
interesaţi de secretarul General al comunei.
Inițiator,     Avizat pentru legalitate,
Primar - Sandu Tudor    Secretar Gen. - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini 
în vederea concesionării unui teren în suprafață de 10.031 m2, situat în intravilanul satului Păulești

[...] Având în vedere actul de donație nr. 2603/2019 în-
cheiat între sc steL AGRo seRv sRL și comuna Păulești
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), lit. a) din ouG nr. 
57/2019 privind codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 (1) se însușește documentația tehnică de dezmem-
brare a suprafeței de 4700 m2 teren, având nr. cadastral 
22837, situat în extravilanul satului Păuleşti,  tarlaua 2, 
Parcela 340, categoria de folosință fâneață, aparținând 
domeniului privat al comunei Păulești, întocmită de PFA 
căpitan viorel, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
(2) În urma dezmembrării au rezultat 2 loturi, astfel: 
- Lot 1, suprafață 2.100 m2 teren, nr. cadastral 30944,
- Lot 2, suprafață 2.600 m2 teren, nr. cadastral 30945.
Art. 2 se împuterniceşte Primarul comunei Păuleşti să 
semneze actul de dezmembrare în formă autentică.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 
îndeplinire de către Primarul comunei și vor fi comuni-
cate celor interesați de secretarul General al comunei. 
Inițiator,     Avizat pentru legalitate,
Primar - Sandu Tudor    Secretar Gen. - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind însuşirea 
documentaţiei tehnice de dezmembrare a unui 
teren din domeniul privat al comunei Păuleşti  

Luni, miercuri și joi: 
7.30-12.00 şi 12.30-16.00;

Marți: 7.30-12.00 şi 12.30-17.30;
Vineri: 7.30-12.00 şi 12.30-14.30.

Audienţe Primar - luni: 09.00 - 13.00;
Viceprimar - marţi: 09.00 - 13.00. 

Program Primăria Păuleşti

consiliul local - în formulă completă
consiliul local Păulești s-a întrunit din nou în formulă 
completă după ce Gabriela Lupu, canditatul PNL 
pe lista supleanților, a depus jurământul de credință. 
Această schimbare survine după demisia din consiliul 
Local a colegei sale de partid - Georgina vasluianu.    
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Păuleștenii care se ocupă și cu agricultura 
nu vor mai fi nevoiți să meargă până la Ploiești 

pentru a-și procura produsele necesare 
pentru îngrijirea livezilor, a grădinilor și serelor 

cu legume sau a viței de vie. Își pot procura 
aceste articole chiar la ei în comună, 

la magazinul cu profil fitofarmaceutic deschis 
în satul Găgeni, unde pot beneficia 

și de consultanță de specialitate

succesul fermierilor în domeniul legumiculturii, pomi-
culturii sau a viței de vie este frecvent condiţionat de 
apariţia diferitelor boli şi dăunători care, prin atacul pro-
dus, contribuie la reducerea potenţialului de producţie. 
În cele mai multe cazuri, pierderile de producţie se 
situează între 10 și 15% din recolta potenţială, dar uneori 
pot fi mai mari, mergând chiar la compromiterea culturi-
lor pe mari suprafeţe.
Pentru a diminua riscurile unor pierderi majore, agricul-
torii nu au decât o singură variantă: combaterea princi-
palelor boli și dăunători din culturi, care se poate face 
prin mijloace biologice, agrotehnice și chimice.
de aici a plecat și ideea doamnei Mariana Mihalache - 
tehnician în protecția plantelor, de a construi o afacere 
prin intermediul căreia să poată oferi acest sprijin fer-
mierilor din comună. „În Păulești, există o comunitate 
puternică de fermieri. Unii au livezi de cireși, alții sere și 
culturi legumicole. Toți au nevoie de un sfat autorizat pri-
vind măsurile de combatere a bolilor, dar și de produse 
de uz fitosanitar. Așa a apărut acest magazin” - ne-a de-
clarat doamna Mariana.

Fitofarmacia din Găgeni oferă o gamă largă de produse 
de fitosanitare, de la erbicide, fungicide, insecticide și 
îngrășăminte foliare. toate aceste articole au un spectru 
larg de acțiune, nu fac nici un rabat de la calitate și pro-
vin de la parteneri de încredere care furnizează produse 
originale și certificate.
Așa cum am mai precizat, pe lângă achiziționarea aces-
tor mijloace de tratament, fermierii pot obține și un sfat 
autorizat cu privire la tratament și perioada de aplicare, 
chiar de la sursă. „Pentru această perioadă a anului - 
spune dna Mariana Mihalache - pomicultorii, și în special 
cei care au meri și peri în livadă, trebuie să fie atenți la 
apariția omidei păroase. 
Pentru vița de vie, mai ales că este și secetă, riscul vine de 
la făinare. Probleme pot apărea și în culturile de legume, 
cea mai frecventă fiind mana. Recolta de tomate poate fi 
compromisă și de insecte, cea mai dăunătoare fiind tuta 
absoluta. 
Pentru toate aceste boli și dăunători există soluții chi-
mice care pot proteja cultura” - explică interlocutoarea 
noastră.

Fitofarmacia cAtAde AGRo sRL
comuna Păulești, sat Găgeni, 

calea unirii (fostă Principală) nr. 310
telefon  0728 583 938.

PRoGRAM:
luni 
marți 
miercuri  830 - 1800 
joi 
vineri
sâmbătă  830 - 1330

Fungicide, insecticide, îngrășăminte foliare 
și erbicide pentru toate culturile. 
Produse originale și certificate.

Protecția plantelor se face și prin 
Fitofarmacia CATADE AGRO
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„Ministerul Dezvoltării a epuizat 
creditele bugetare alocate 
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL) pentru anul în curs. 
Aveţi posibilitatea să decontaţi
bunurile achiziţionate, 
serviciile prestate, lucrările executate 
din surse proprii sau 
din alte surse legal constituite, 
sau să sistaţi lucrările.” 
scrisoarea transmisă de ministrul 
cseke Attila tuturor primăriilor a 
ajuns și la Păulești, provocând în-
grijorare. La noi în comună, canali-
zarea de la Găgeni este finanțată 
prin PNdL, la fel ca peste alte 7.000 
de proiecte din toată țară, care riscă 
acum să fie „îngropate”.

*
- domnule primar, ce facem acum, 
fără finanțare, intrăm în conservare 
cu rețeaua de canalizare?
- Deocamdată, nu. După ce am pri-
mit hârtia de la minister, am avut 
mai multe întâlniri, atât cu construc-
torul, cât și la București, cu respon-
sabili din cadrul ministerului.
Discuțiile ne îndreptățesc să rămâ-
nem optimiști, chiar dacă situația 
creată este neplăcută.
- ce înseamnă acest optimism?...

canalizarea din Găgeni - 
în pericol fără banii de la PNdL

- Ce pot să vă spun e că patronii de 
la NICONS ne-au asigurat că vor 
rămâne pe șantier în următoarele 
două luni. Răspunsul lor arată că 
sunt o companie mare, care poate 
trece peste astfel de momente difi-
cile. Vă rog să țineți cont că noi avem 
deja lucrări executate în valoare de 
două milioane de lei pe care nu am 
putut să le plătim. Eu le mulțumesc 
public pentru acest sprijin!
Pe de altă parte, și veștile primite 
de la minister ne dau speranțe. Din 
câte am înțeles, în luna august este 
posibil ca PNDL să primească bani 
la prima rectificare de buget. Asta 
înseamnă că în septembrie am putea 
face plățile restante.
- Practic, cât mai este de lucru la ca-
nalizarea din satul Găgeni?
- Din proiect am realizat mai mult 
de 75 la sută... N-ar mai fi mult, dacă 
avem și banii necesari, până în iarnă 

finalizăm investiția.
- Și dacă nu vine rectificarea 
promisă?...
- Atunci, chiar avem o pro-
blemă. Trebuie să găsim 
resursele financiare nece-
sare, nu ne putem permite să 
abandonăm lucrările. 
Va fi însă greu, pentru că pre-

siunea pe bugetul local este și așa 
mare. 
- Și la cocoșești oamenii cred că este 
o problemă legată de bani. Pe stra-
da  Grădiniței s-a oprit asfaltarea la 
jumătate...
- Așa este, dar nu din cauza banilor. 
Pe această stradă mai este în de-
rulare un proiect - de modernizare 
și extindere a rețelei de gaze, apoi 
de executat și branșamentele la 
gospodării. 
S-au întârziat puțin lucrările, dar 
DISTRIGAZ și firma cu care ei cola-
borează ne-au dat asigurări că 
termină până pe 31 iulie. După 
această dată, vom relua proiectul 
de refacere a carosabilului și îl vom 
finaliza în luna august. Oamenii tre-
buie să înțeleagă că nu puteam să 
asfaltăm acum și să spargem mâine, 
din nou, pentru branșamente și ce 
mai era de făcut la gaze.
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Povestea de succes pentru generația on-line a Păuleștiului
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cei 27 de absolvenţi ai şcolilor din comună 
au susţinut în această lună evaluarea naţională. 
ei sunt prima generaţie care a început şcoala 
la clasa pregătitoare, „generaţia călită”, 
cum le spune directorul şcolii, prof. ovidiu Rădulescu.
Noi spunem că sunt copiii cei mai încercaţi 
ai ultimilor ani: clasa „zero”, modificări permanente 
ale programei şcolare, pandemie, ore on-line 
şi, acum, şi noile grile de examen. 
Şi, cu toate acestea, rezultatele lor sunt foarte bune. 
„Sunt copii buni, muncitori, dornici de cunoaştere, 
care încep acum o nouă etapă, în care suntem siguri 
că vor fi la fel de muncitori” - adaugă prof. Rădulescu. 
„Au fost de la început un colectiv închegat 
şi au continuat competiţia frumoasă şi în ultimii ani. 
În fiecare dintre ei îi văd boboceii de acum nouă ani, 
care au crescut frumos. Sunt tare mândră de ei!”, 
spune şi învăţătoarea lor, Laura Necula.

cei mai buni 
dintre cei mai buni
„Ultimii ani au fost o competiţie per-
manentă, dar frumoasă, în care ne 
bucuram pentru fiecare victorie - 
spune david-Florin Popenciu, elevul 
care a obţinut cea mai mare medie la 
evaluarea naţională. La început, ne-
am întrecut pentru taberele gratuite 
la mare, pe care le puteau primi doar 

cei mai buni dintre noi, apoi a devenit 
o obişnuinţă şi a început să ne placă 
să fim tot timpul în competiție.”
Şefă de promoţie, cu media 9,97, 
Amalia-elena Antochi, a reuşit să 
obţină note bune şi la evaluare, care 
o vor ajuta acum să intre la „Nichita 
stănescu”.
Podiumul premianţilor este comple-
tat de Marian stan, care a terminat 

clasa a opta cu media zece.
visele lor sunt mari. Au potențialul 
de a le transforma în realitate. cum 
se văd peste zece ani? Iată!

Amalia, 
medicul de care ai nevoie
„Evaluarea a fost pentru mine primul 
pas spre o clasă de ştiinţe, pentru că 
vreau să pregătesc atent admiterea 
la  Medicină. 
Am făcut prima opţiune la „Nichita 
Stănescu”, pentru că este un liceu 
bun, dar va fi şi cea mai uşoară 
navetă. Pentru liceele din centru, 
timpul petrecut pe drum şi numărul 
maşinilor schimbate ar fi fost mai 
mari.”
Amalia este, aşadar, o adolescentă 
hotărâtă. Ştie că drumul ales nu va fi 
întotdeauna uşor, dar e determinată 
să muncească ca să ajungă unde 
doreşte: „Mama este asistentă şi sunt 
cumva familiarizată cu programul şi 
obligaţiile unui medic. Cred că mi se 
potriveşte ca meserie, îmi doresc să 
pot ajuta oamenii. Nu o voi face însă 
dintr-un spital mare! 
Deocamdată doar cochetez cu ideea 
unor specializări, pentru că e prea 
devreme să hotărăsc, dar ştiu sigur 



că vreau să am cabinetul meu. Aşa 
pot fi propriul meu stăpân, cu pro-
gramul adaptat, ca să pot face un 
echilibru cu viaţa de familie, cu cele-
lalte lucruri importante în viaţă.”

david, 
un mare fotbalist
chiar şi în clasa a opta, când tim-
pul a fost ocupat de pregătirile la 
matematică şi română, david a alo-
cat câteva ore pe zi marii lui pasiuni 
- fotbalul. „Nu a fost uşor, pentru că 
antrenamentele îmi luau mult timp, 
dar consider că oboseala este un 
preţ mic pentru îndeplinirea visului 
meu. Îmi doresc să ajung un fotba-
list cunoscut, să joc la o echipă mare. 
Deocamdată, sunt legitimat la clu-
bul „Daniel Chiriţă”. 
david ştie că aceşti ani sunt esenţiali 
pentru o viitoare carieră în fotbal: 
„Dacă până la 18 ani, nu reuşesc 
să ajung unde vreau cu fotbalul, 
şansele îmi scad. Dar chiar dacă îmi 
îndeplinesc visul în fotbal, mă voi 
orienta şi spre o meserie pentru după 
cariera de fotbalist. Cred că ASE 
sau Politehnică, oricum ceva care 
implică matematica...” 
Şi fotbalistul nostru a ales tot „Ni-
chita”, primul argument fiind timpul 
mai scurt petrecut pe drum.

Ingredientele succesului
Şi Amalia şi david sunt copii care 
învaţă constant. Gimnaziul l-au ter-

minat la câteva sutimi unul de 
celălalt şi la fel a fost la evaluare. 
„Este important să menţinem 
un ritm de lucru, pentru că 
dacă pierzi ritmul sau acu-
mulezi lipsuri în materie, este 
mai greu să recuperezi” - crede 
david. „Perseverenţa este la 
fel de importantă - afirmă și 
Amalia. Au fost zile când la un 
test luam notă mai mică şi mă 
supăram. Nu pentru nota în 
sine, pentru că nu m-am cram-
ponat niciodată de note. Dar 
ştiam că lipseşte ceva şi atunci 
mă ambiţionam, lucram mai 
mult, la următorul test să pot 
să fiu de zece.”
Munca, perseverenţa... „Ah, 
dar la examen, nu ar fi fost 
suficient! Am descoperit la 
simulări care erau problemele. În lu-
nile următoare am lucrat mai mult, 
dar ştiam că în sală emoţiile m-ar 
fi împiedicat să dau tot ce pot. Şi 
m-am stresat mult pentru că în tim-
pul anului au fost multe schimbări: 
pandemia ne-a ţinut departe de 
şcoală, în noiembrie s-a stabilit cum 
va fi examenul, apoi s-a schimbat în 
februarie, apoi... au apărut noile mo-
dele de grile, iar din acestea au fost 
doar 15 pentru antrenament... Nu a 
fost uşor, pentru că nu prea am ştiut 
la ce să ne aşteptăm...” - mai spune 
Amalia. 
despre examenul în sine, „deşi 

au fost subiecte 
uşoare, timpul a 
fost scurt pentru cât 
de multe au fost, 
iar sistemul de no-
tare este unul care 
ne dezavantajează, 
cred.”
david, pe de altă 
parte, se declară 
„relaxat”, pen-
tru că „ştiam că am 
învăţat, făcusem 
teste în fiecare zi, şi 
mai ştiam că dacă 
voi avea emoţii 
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nu am decât de pierdut. Doar de 
dimineaţă, până să vină subiectele, 
am fost mai neliniştit. O dată ce am 
primit testele, m-am pus pe treabă şi 
am uitat de tot, până când am pre-
dat lucrările. 
Cred că cel mai important a fost să 
ne concentrăm şi să dăm atenţie 
fiecărui subiect, chiar dacă ştiam 
că sunt foarte uşoare. Orice calcul 
greşit înseamnă 0,50 puncte, deci o 
mică neatenţie ne putea spulbera 
şansele....”
Recapitulând, munca, perseverenţa, 
atenţia, concentrarea şi gestionarea 
atentă a timpului de lucru sunt con-
diţiile pentru reuşită.

„suntem din Păuleşti!”
Acum, că au terminat de făcut op-
ţiunile şi au completat formularele, 
poate să înceapă vacanţa! vor avea 
timp de plimbări cu prietenii, de 
mare şi munte... 
Reţinuţi, copiii noştri de zece spun că 
deşi s-au relaxat, se gândesc deja la 
începutul lui septembrie: „Vor fi co-
legi noi, alţi profesori... Nu ştim dacă 
ne vom adapta uşor, dacă vom fi la 
fel de buni şi la Ploieşti. Şi, apoi, noi 
suntem de la Păuleşti, poate acolo 
vom fi priviţi diferit...”
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2016. În apropierea sărbătorilor de crăciun,
o avarie majoră la conducta de aducțiune produsă 
pe tronsonul dumbrăvești - Movila vulpii 
a lăsat Păuleștiul fără apă vreme de câteva zile.
Autoritățile locale au cerut intervenția Isu Prahova, 
care a adus apă potabilă cu cisternele!

*
Acesta a fost „semnalul” care a determinat Primăria Pă-
ulești să schimbe „strategia” în privința acestui serviciu 
public. s-au făcut proiecte și s-a investit masiv într-un 
program care să ofere o sursă alternativă de apă pentru 
întreaga comună și să intre automat în sistemul de ali-
mentare în momentul în care magistrala suferă o nouă 
avarie. 
Într-un singur an, autoritățile au construit rezervoare noi 
și au săpat puțuri, reușind să obțină capacitatea necesară 
pentru a acoperi necesarul de apă pentru 48 de ore, în 
cazul unei avarii totale la conducta de aducțiune.
sistemul a fost testat cu succes aproape în fiecare an, la 
toate incidentele înregistrate la magistrală. singurul in-
convenient: chiar dacă toți păuleștenii au avut apă, pre-
siunea la „orele de vârf”, dimineața și seara, a făcut ca în 
unele gospodării apa să curgă cu picătura.
Investițiile au continuat însă. În următorii doi ani, la 
sistemul propriu de alimentare cu apă s-au mai adăugat 
două foraje și două rezervoare. „Obiectivul nostru prin-
cipal este ca locuitorii comunei să aibă siguranţa că nu 
vor mai avea probleme cu alimentarea cu apă” - declara 
primarul sandu tudor la punerea în funcțiune a unui 
rezervor construit la Găgeni. Iar astăzi, sistemul poate ali-
menta robinetul din fiecare casă, la presiune normală, nu 
la „picătură”.
Și încă o precizare importantă: în urma neplăcerilor cre-
ate în incidentul din decembrie 2016, ca de altfel și la 
celelalte avarii de la conducta de aducțiune, majoritatea 

Apa, anul și scandalul
păuleștenilor au dat vina pe operatorul 
sistemului de alimentare cu apă - PAMA, 
fără ca acesta să poarte vreo răspundere 
în aceste situații. Proprietarul magistralei 
și cel care are grijă de buna ei funcționare 
este compania esZ Prahova.
La fel de adevărat este însă că, prin in-
vestițiile realizate în ultimii ani, PAMA are 
acum pârghiile necesare pentru a asigura 
acest serviciu public la standarde nor-
male. Și răspunderea îi aparține pentru 
desele „sincope”  din gestionarea acestui 
serviciu public.

Management defectuos
sau activități infracționale?

cu un sistem de alimentare propriu, independent de 
conducta de aducțiune, cu capacități sporite de sto-
care, dar și cu resurse noi de apă, se părea că Păuleștiul a 
scăpat de probleme. 
totuși, incidentele au continuat, nu cu aceeași frecvență 
și „amplitudine”, dar ele există. Și pe rețelele de socia-
lizare, PAMA este „taxată” imediat. chiar și când face 
anunțuri de întrerupere temporară pentru o intervenție 
de câteva ore sau pentru recomandări legate de ges-
tionarea apei potabile pe timp de secetă.
ultimul incident - petrecut cu câteva săptămâni în urmă 
- a... umplut paharul. oameni din diferite zone ale comu-
nei au reclamat faptul că apa nu a curs la robinete vreme 
de câteva ore bune. Și intervalul orar a fost unul nefericit 
- seara și dimineața, mărind disconfortul. oprirea nu a 
fost anunțată și, ce este și mai curios, nici nu s-a înregis-
trat vreo avarie. 
care să fie explicația?
Pe o înregistrare nocturnă a unei camere video, se vede 
cum un individ - posibil salariat PAMA - cu o cheie în 
mână, intră într-un cămin de apă și pare că face diverse 
manevre la vane. coincidență sau nu, toate gospodăriile 
din vecinătatea căminului nu aveau apă. Nici înainte de 
„intervenția” la ceas de seară, nici după.
cazul este în cercetare, iar autoritățile locale au avertizat 
deja că intervențiile neautorizate la rețelele de utilități 
publice înseamnă dosar penal. 
Pe de altă parte, Primăria Păulești a dat un „cartonaș gal-
ben” operatorului PAMA. „Dacă nu a fost avarie, nu ne 
putem explica acest incident, decât printr-un manage-
ment defectuos și soluții tehnice eronate ale operatoru-
lui. Cum se face că, de a doua zi, deși condițiile de opera-
re nu s-au schimbat, toată lumea din Păulești a avut apă 
și presiune la robinet?” - se întreabă oficialii din Primărie, 
pentru care răbdarea pare să se fi sfârșit. 
va urma oare „cartonașul roșu”?
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La startul noului campionat vor fi 
prezente 18 echipe. Prima etapă este 
programată sâmbătă, 7 august, cs 
Păulești urmând să evolueze la de-
but în deplasare, cu voința vărbilău.
În pregătiri, elevii antrenorului Florin 
Pripu au avut câteva amicale „grele”, 
printre care și un joc cu fosta echipă 
de Liga 1 - AstRA Giurgiu, pe tere-
nul din „Parcul cu castani”. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru 
astriști, golul formației noastre fiind 
reușit de cristian vasile.
oficial, cs Păulești va evolua pe pro-
priul teren abia în etapa a II-a (joc 
cu Atletic united 1906), dar supor-
terii mai au de așteptat confirmarea 
datei. Și asta pentu că AJF Prahova 
a stabilit țintarul sezonului 2021 - 
2022, dar nu și zilele și ora la care se 

vor disputa partidele. 
Principala provocare pentru Liga A 
rămâne testul antigen covid, care 
trebuie făcut înaintea fiecărui joc. 
obligație care va mări bugetul de 
cheltuieli al cluburilor, și așa redus 
de criza economică.
Iată care este programul după care 
va juca echipa noastră în campiona-
tul 2021 - 2022:

etapa a III-a
CS Brazi - CS Păulești

etapa a Iv-a
CS Păulești - CSC Berceni

etapa a v-a
AS Strejnic - CS Păulești

etapa a vI-a
CS Păulești - AFC Bănești Urleta

etapa a vII-a
CS Mănești 2013 - CS Păulești

etapa a vIII-a
CS Păulești - CSC Măneciu

etapa a IX-a
Petrolistul Boldești - CS Păulești

etapa a X-a
CS Păulești - AFC Brebu

etapa a XI-a
Petrolul ‘95 Ploiești - CS Păulești

etapa a XII-a
CS Păulești - Unirea Urlați

etapa a XIII-a
CSO Teleajenul Văleni - CS Păulești

etapa a XIv-a
CS Cornu - CS Păulești

etapa a Xv-a
CS Păulești - Tricolorul Breaza

etapa a XvI-a
Tinerețea Izvoarele - CS Păulești

etapa a XvII-a
CS Păulești - CSO Băicoi

După mai bine de un an de pauză forțată,
fotbalul județean revine pe stadioane. 
Sezonul acesta vom avea însă doar Liga A,
competiție în care este înscrisă și CS Păulești.
Celelalte două echipe ale comunei - 
Real Rio Cocoșești și AS Găgeni - 
vor trebui să mai aștepte 
până când situația epidemiologică va permite 
reluarea întrecerilor sportive și la ligile inferioare. 

Fotbalul revine la normal 

după fotbal și ciclism („Livada cu cireși”), iată că tenisul începe să 
devină o rubrică permanentă la rubrica sport. „vinovat” de acest 
lucru este puștiul minune din Păulești - Maximilian eric Niță, care 
după ce a cucerit titlul de campion național, a ajutat România 
să ajungă în turneul final european rezervat copiilor de 12 ani 
(u12), unde vor fi prezente cele mai bune 8 echipe. 
În turneul de calificare de la slobozia, Max a fost determinant în 
victoriile obținute în fața ungariei (3-0 la general) și spaniei (2-1), 
aducând puncte prețioase naționalei - victorii în două seturi (6-0, 
6-0 și respectiv 6-3, 6-0). În meciul decisiv, unde am obținut „bi-
letele” pentru turnel final din Franța, România a depășit Bulgaria 
(scor 2-1). Ștefan Niță, tatăl lui Max, care este și antrenorul lotului 
u12, s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi și promite că va 
scoate un rezultat bun și în Franța. 

Max duce România la turneul final
NAtIoNs cHALLeNGe u12
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copiii noștri nu mai sunt activi, pre-
feră activitățile solitare, evită să-și 
petreacă timpul cu prietenii sau să 
discute cu părinții. 
este „răspunsul” lor emoțional la tea-
ma și îngrijorarea legată de ideea 
că urmează să se întâmple ceva rău. 
copiii sunt agitați, dar în același timp 
arată obosiți și fără chef. Au stare 
de nemulțumire, sunt ușor iritabili, 
certăreți, prezintă tulburări de somn 
și de apetit, uneori se gândesc și la 
moarte. „În ultimele luni, serviciile 
de urgență au raportat constant ten-
tative de suicid. Destul de frecvente 
sunt la adolescente, am în fiecare 
săptămână minimum cinci, șase ca-
zuri care trebuie și internate, ceea ce 
arată că un echilibru fragil în perioa-
da pandemică a lăsat urme”  - a atras 
atenția dr. Mihai Gafencu de la spi-
talul de pediatrie din timișoara, în-
tr-o dezbatere publică organizată de 
asociația „salvați copiii”.
statistica nu minte: un copil din trei 
suferă de anxietate, într-o formă mai 
ușoară sau agravată. doar anul aces-
ta, peste 600 de copii și adolescenți 
au fost în terapie psihologică legată 
de contextul pandemic. cinci dintre 
ei au încercat să își ia viața...
se întâmplă în toată lumea, nu numai 
la noi. În societatea asiatică, unde 
este recunoscut deja că excesul de 
tehnologie și de ecrane, pe lângă 
teama de coronavirus, contribuie 
major la cea mai mare rată de suicid 

în rândul adolescenților, dar și în eu-
ropa. un medic român care lucrează 
la un spital de copii din Paris spune 
că atâtea tentative de suicid înregis-
trate anul acesta la adolescenți nu a 
văzut în 25 de ani de meserie!

semnale de alarmă 
pentru părinți
Psihologii au identificat la copii și 
adolescenți o serie de afirmații care 
ar trebui să îi pună pe părinți în stare 
de alertă și să-i determine să solicite 
sprijin de specialitate. „Aş vrea să 
adorm şi să nu mă mai trezesc” ori  
„Mai bine nu mă năşteam” sau „Îmi 
vine să mă ascund într-o gaură de 
unde să nu mai ies niciodată” sunt 
„fraze” care ascund idei sinucigașe.
Important este și modul în care 
comunicăm și le oferim sprijinul, mai 

ales că, pe măsură ce copiii cresc și 
se apropie de vârsta adolescenței, 
devine din ce în ce mai dificil pen-
tru părinți să păstreze o bună relație 
cu aceștia. Părintele se poate simți 
adesea respins de către adolescent, 
trebuie însă să înțeleagă că asta face 
parte din nevoia lui de dezvoltare a 
independenței și că nu e nimic per-
sonal. este nevoie ca părintele să ră-
mână „disponibil” emoțional și acest 
sentiment îi dă siguranță și confort 
adolescentului, îl ajută să treacă 
peste o perioadă dificilă și să se dez-
volte într-un mod echilibrat. 
Poate cel mai important lucru des-
pre depresie ar fi că este o boală 
frecvent întâlnită, că există trata-
mente specifice și că o persoană cu 
depresie își poate recăpăta echilibrul 
și starea de bine! 

Pandemia a schimbat peste noapte viețile copiilor, 
fără ca aceștia să fie „echipați” emotional 

pentru a putea față atât anxietății de boală, cât și 
renunțării la ce le era familiar, pentru ca ei, părinții 

și bunicii lor să nu se îmbolnăvească și să moară. 
Lucrurile par un pic scăpate din mână, 

pentru că și noi, adulții, am început să fim mai triști, 
să trăim frici și angoase legate de molimă 

și de un viitor tot mai nesigur.

Pandemia a furat copilăria 
și a pus în loc... depresia
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„FIt FoR 55” - proiectul ue 
care obligă la reforme radicale

statele membre ue s-au angajat 
să ia măsuri pentru ca uniunea 
să devină primul continent neutru 
din punct de vedere climatic.
Acest obiectiv trebuie atins 
până în 2050 și presupune 
un pachet de măsuri - „Fit for 55” - 
care să conducă la reducerea 
emisiilor cu cel puțin 55 la sută 
până în 2030, raportat la nivelul 
din 1990. Una dintre propuneri 
vizează interzicerea comercializării 
de mașini noi cu motoare 
tradiționale, pe benzină și motorină.
„Fit for 55” - proiect anunțat de comisia europeană în 
data de 14 iulie ac, conține un pachet de măsuri care 
va remodela energia din țările ue. cele mai importante 
schimbări așteptate sunt reducerea emisiilor, abordarea 
problemei sărăciei energetice și reducerea dependenței 
de energie din surse externe.

Mașinile cu motoare diesel sau pe benzină 
sunt condamnate la dispariție
În urma implementării programului „Fit for 55”, indus-
triile considerate poluante vor fi grav afectate. Miza cea 
mai mare este sectorul auto (7% din PIB-ul ue), „țintele” 
uniunii pentru reducerea emisiilor de co2 până în 2030 
fiind de 55% la emisiile generate de autoturisme și 50 la 
sută la camionetele.
un alt obiectiv ambițios - zero emisii generate de au-
toturismele noi până în 2035 - echivalează cu interzi-
cerea comercializării mașinilor cu motoare diesel sau pe 
benzină începând cu acest an. În plan financiar, pentru 

proprietarii de autovehicule cu „motoare clasice” este 
de așteptat ca impozitele să crească semnificativ în ur-
mătorii 10 ani, în timp ce pentru producătorii de auto-
mobile, comisarii europeni au anunțat că vor fi impuse 
penalități dacă nu se îndeplinesc obiectivele stabilite.
una dintre cele 13 propuneri legislative care se referă la 
infrastructura pentru combustibili alternativi, va impune 
statelor membre obligația de a extinde capacitatea de 
încărcare, aliniind-o la volumul vânzărilor de automobile 
cu emisii zero, și să instaleze „stații de încărcare și alimen-
tare la intervale regulate pe autostrăzile principale: la fie-
care 60 km pentru încărcarea cu energie electrică și la fie-
care 150 km pentru realimentarea cu hidrogen.” 

Reacții negative din partea industriei auto
Asociaţia constructorilor de Automobile (AceA) consi-
deră că propunerea comisiei de interzicere a comercia-
lizării autoturismelor noi diesel şi pe benzină începând 
din anul 2035 nu este o soluţie raţională. Motivele țin 
atât de inexistența unei infrastructurii de încărcare și re-
alimentare în statele membre, cât și de lipsa unui echili-
brul între protecția mediului, tehnologie și ocuparea 
forței de muncă, estimările privind pierderea locurilor de 
muncă în industria auto fiind de 65% pânâ în 2030!
Alte sectoare unde se vor resimiți măsurile preconi-
zate de comisia europeană sunt industria aviatică (se 
urmărește introducerea unei taxe pentru emisiile de 
dioxid de carbon generate de aparatele de zbor) și cea 
maritimă, porturile importante având obligația să creeze 
facilități și să permită navelor să se alimenteze cu ener-
gie electrică din rețeaua terestră.
să mai spunem că obligația României în acest program 
este să reducă cu 12,7% emisiile de gaze cu efect de seră. 



„Un pas mic spre marea unire. A-
ceasta este adevărata semnificație a 
înfrățirilor între localitățile de pe cele 
două maluri ale Prutului” - a declarat 
primarul sandu tudor la Festivalul 
„cireșelor și al vărzărilor”, 
eveniment organizat în 
localitatea Ruseștii Noi, 
din Raionul Ialoveni, unde 
a participat alături de alți 
colegi din administrația 
publică locală din cele 
două țări. 
Ideea semnării unui acord 
de înfrățire și cooperare a 
venit după ce edilul i-a cu-
noscut pe aleșii comunei 
Ruseștii Noi. „Am rămas 
foarte impresionat de primirea 
făcută. Oameni frumoși, foarte 
deschiși, primitori, m-am simțit ca 
acasă. În această atmosferă caldă, 
propunerea de înfrățire pe care am 
discutat-o cu doamna primar Valen-
tina Meșină a fost una firească.”
comuna Ruseștii Noi se află la 20 
km de chișinău, este alcătuită din 
două sate (Ruseștii Noi și vechi), are 
peste 6.000 de suflete și ca „marcă 
înregistrată” - la fel ca și Păuleștiul 
- cireșele. de altfel, „cireșele de Ru-
sești” se regăsesc în rețetele bu-
cătăriei tradiționale sub forma unor 
delicioase bucate, de la „copturi” 
până la băuturi, „vedeta” sărbătorii 
fiind „vărzărele cu cireșe”, o plăcintă 
vestită din partea locului, care dă și 
numele festivalului.
Propunerea de înfrățire a fost adusă 
și la cunoștința consiliului Local, 

FRAȚII ÎN vecI voR FI FRAȚI!
Primăria Păulești va marca Anul Cultural 

România - Republica Moldova 
printr-un nou acord de înfrățire și 

cooperare cu o localitate din Basarabia.

care și-a dat ac-
ceptul de princi-
piu. „Luna aceas-
ta am înaintat 
documentația la 
Ministerul Aface-
rilor Externe, cred 
că până în luna 

septembrie vom avem toate hârtiile 
gata” - a mai spus sandu tudor, care 
pe lângă schimburile culturale, vede 
în această înfrățire și o posibilitate de 
a accesa fonduri comune prin pro-

grame transfron-
taliere. 
„Dacă fondurile 
puse la dispoziție 
vor fi suficiente, 
vom putea să co-
laborăm și să ne 
sprijinim reciproc 
pentru realizarea 
unor elemente de 
infrastructură, a-
vând posibilita-
tea să inițiem și 
colaborări ale me-
diului de afaceri 

dintre cele două comune.”  

Înfrățirea va fi oficializată 
de Ziua Națională
Primarul sandu tudor își dorește ca 
unirea Păuleștilor cu Ruseștii Noi să 
fie oficializată chiar de Ziua Națională 
a României, la Păulești. Invitația a 
luat-o prin surprindere pe primărița 
valentina Meșină, rămasă fără grai 
de emoție. „Vom veni cu mare drag!” 
- a răspuns vizibil încântat edilul din 
Basarabia. 
tot pe 1 decembrie, autoritățile lo-
cale intenționează să dezvelească 
busturile domnitorilor Mihai viteazu 
și Alexandru Ioan cuza, care vor fi 
amplasate în Parcul cu castani, de 
o parte și de alta a Monumentului 
eroilor. soclurile celor două busturi 
au fost deja turnate, iar sculptorul 
George dumitru mai are de lucrat 
doar la „tușa” finală. „Dacă situația 
epidemiologică ne va permite, vom 
avea un 1 Decembrie cu mare fast la 
Păulești” - a promis sandu tudor.
Păuleștiul continuă astfel tradiția 
colaborărilor dintre românii de din-
coace și dincolo de Prut, după ce în 
urmă cu doi ani și-a făcut un prim 
„frate”, pe Păuleștii din Basarabia.

Din 1 Decembrie 2021, Monumentul Eroilor 
va fi străjuit de busturile primilor domnitori ai Unirii: 

Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza


