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Început de an şcolar cu... 
mască, termometru şi dezinfectanţi
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CS Blejoi - 
start reușit în ligă

Debut cu victorie pentru echipa fa-
nion a comunei în noul campionat 
al Ligii a III-a. Băieții noștri au învins 
cu 2-1 a doua echipă a Astrei și au 
bifat succesul și în deplasarea de 
la Sf. Gheorghe (scor 3-2), după un 
meci spectaculos. 
Blejoiul ocupă locul 4 în clasament 
și are șansa de a urca pe podium 
dacă în jocul următor, de acasă, va 
obține cele 3 puncte. Din păcate, 
covid-ul ține în continuare închise 
porțile tribunelor pentru fani. 

Blejoiul a ales „Pentru Oameni”!

“De unde ai luat virusul? Ai avut o 
formă grea?” sunt întrebări 
pe care oricine vrea să le adreseze 
unui pacient care a trecut 
prin infecţia cu noul coronavirus. 
Experienţa celor care au câştigat 
lupta cu boala ne poate ajuta 
să înţelegem ce implicaţii poate 
avea infectarea cu COVID.      PAG. 11

Am luat covid
și am scăpat!

MAXIMA LUNII
„Ca să-ţi dai seama de 

nivelul culturii generale 
a unei naţii, trebuie 
să vezi ce idoli are.”

(Mihai Eminescu)

Ca peste tot în țară, și la Blejoi 
începutul anului de învățământ 
a fost unul special, fără tradiționala 
festivitate din curtea școlii. 
Copiii poartă mască, sunt distanțați 
fizic, au trasee de intrare și ieșire 
în școală. O „normalitate” reglementată de Inspectoratul 
Școlar Prahova, la care încearcă să se adapteze atât părinții, 
cât și copiii, profesorii și autoritățile publice.                PAG. 6/7  

Rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie au confirmat aproape 
toate pronosticurile. PSD şi candidatul la Primărie - Adrian Dumitru - 

au obținut majoritatea voturilor exprimate de blejoieni.        Pag.8 

Din octombrie, începe programul 
gratuit de vaccinare anti-gripală 
pentru blejoienii care se găsesc în 
grupa de risc - bolnavi cronici, fe-
mei gravide și persoane peste 65 de 
ani. Contactați medicul de familie și 
programați-vă pentru vaccinare!

Începe vaccinarea 
anti-gripală

INTERVIU                  Pag.12
“S-a încheiat campania, 

ne întoarcem 
la muncă!”

Adrian 
Dumitru
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Agenda Consiliului Local

[...] Având în vedere prevederile art. 
553, alin. (2), art. 562, alin. (2) și art. 
889, alin. (2) din Codul civil,
Analizând Referatul de aprobare 
al Primarului Comunei Blejoi, înre-
gistrat sub nr. 14430/2020,
Ținând cont de Declarația de renun-
țare la dreptul de proprietate asupra 
terenului în suprafaţă de 166 m2, 
situat în intravilanul Comunei Blejoi, 
sat Blejoi, județul Prahova, Tarlaua 18, 
Parcelele 1449 și 1450, nr. cadastru 
provizoriu 29.264, formulată de Nica 
Ion și Nica Jana, autentificată sub nr. 
935/21.08.2020, la Biroul Notarial Că-
lin Mirela, 
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul Local Blejoi
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă preluarea în dome-
niul privat al Comunei Blejoi, ca ur-
mare a Declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate asupra te-ren-
ului în suprafață de 166 m2, situat în 
intravilanul Comunei Blejoi, judeţul 
Prahova, tarlaua 18, parcelele 1449 si 
1450, nr. cadastral provizoriu 29264, 
formulată de Nica Ion şi Nica Jana, 
autentificată sub nr. 935/21 august 
2020 la Biroul Individual Notarial 
Călin Mirela.
Art. 2 Primarul Comunei va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.
Președinte de ședință
Consilier Local - Vasile Bâtiescu

Contrasemnează
Secretar General - Sorin Lupu

hotărâre privind preluarea în domeniul privat al Comunei Blejoi 
a terenului în suprafață de 166 m2, nr. cadastral provizoriu 29264

[...] Luând în considerare prevederile 
art. 3, alin. (1) din OUG nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, precum și ale Ordinului 
nr. 564/2008 al Ministrului Internelor 
și Reformei Administrative pentru 
aprobarea Regulamentului de func-
ționare a comisiei de atribuire de 
denumiri județene, 
Având în vedere prevederile art. 453, 
lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, precum și Referatul de 
aprobare nr. 1917/2020  al Primarului 
Comunei Blejoi,
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul Local Blejoi
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 (1) Se aprobă schimbarea de-
numirii străzii Arborilor, în strada 
Arbuştilor.
(2) Elementele de identificare ale 
străzii sunt prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre.
(3) Nomenclatorul stradal al Co-
munei Blejoi, aprobat prin HCL Ble-
joi nr. 44/2018, se modifică în mod 
corespunzător.
Art. 2 Primarul Comunei va duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Președinte de ședință
Consilier Local - Vasile Bâtiescu

Contrasemnează
Secretar General - Sorin Lupu

hotărâre privind schimbarea 
denumirii unei străzi 

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.primariablejoi.ro



Măsura de dublare a alocațiilor pentru copii ar fi trebuit 
să se aplice din luna ianuarie 2020, dar Guvernul a ex-
plicat la acel moment că bugetul statului nu o poate 
susţine şi a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care 
s-a amânat implementarea legii adoptată de către Parla-
ment. Astfel, creșterea alocațiilor a fost amânată cu opt 
luni, până în august, urmând ca de la 1 septembrie 2020, 
dublarea alocațiilor să se facă etapizat, până în 2022, cu 
o primă etapă de creștere cu 20 la sută. 
Tot în luna august, Parlamentul a respins însă actul nor-
mativ, păstrând în vigoare măsura de dublare a aces-
tora. Executivul a „ripostat” din nou, adresându-se de 
data aceasta Curții Constituționale (CCR). Răspunsul nu 
a fost însă convenabil Guvernului, contestația împotriva 
dublării alocațiilor fiind respinsă pe motiv că sesizarea 
este neîntemeiată. 
Alocațiile pentru copii ar putea fi astfel dublate dacă 
președintele Klaus Iohannis va promulga legea prin care 

Parlamentul a decis revenirea la dublarea alocațiilor din 
acest an începând cu data 1 septembrie, sau ar putea fi 
din nou amânate, dacă președintele va retrimite actul 
normativ din nou în Parlament, pentru reexaminare.
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Copii fără copilărie. Asta trăiesc două fetițe de 2 și 9 ani, 
care astăzi se luptă pentru dreptul la viață. 
Copii cărora soarta le-a fost potrivnică până acum... 

Timpul este vital pentru  Ioana Stancu 
și Beatrice-Nicole Ciornoschi. 
Au nevoie urgentă de tratament medical. 
Haideți să fim solidari și să fim îngerii lor păzitori!
Pentru Ioana, donațiile pot fi făcute la ING Bank, 
în contul de lei ro09 INGB 0000 9999 0011 4918, 
sau ro41 INGB 0000 9999 0268 4260 în contul euro 
(titular George Stancu).
Pentru Beatrice-Nicole, donațiile pot fi făcute 
la Raiffeisen Bank, titular Maria-Diana Ciornoschi - 
ro95 rZBr 0000 0600 1770 4093 (cont în lei) sau 
ro83 rZBr 0000 0600 2189 8589 (cont în euro). 

Vă MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN!

Citește ca și cum ar fi vorba de COPILUL TăU!

Acţiunea de intabulare gratuită a 
terenurilor din extravilanul Comu-
nei Blejoi, prin programul naţional 
de cadastru şi carte funciară 2015 - 
2023, se apropie de încheierea unei 
noi etape. Compartimentul Registru 
Agricol anunță finalizarea lucrărilor 
de cadastru sistematic pentru sec-
toarele cadastrale cu nr. 8 (Tarlaua 
2/A15), nr. 16 (Tarlaua 5/A56, A57, 
A60), nr. 18 (Tarlaua7/A65), nr. 22 
(Tarlaua 24/A183, A184, A187), nr. 
23 (Tarlaua 22/A130), nr. 25 (Tarlaua 
8/A67), nr. 27 (Tarlaua 20/A121 ), nr. 

28 (Tarlaua 18/A113), nr. 29 (Tarlaua 
19/A119) și nr. 32 (Tarlaua 31/A242 și 

A256) și invită proprietarii imobilelor 
(titularii drepturilor înscrise în cartea 

funciară) din sectoarele 
mai sus menționate la se-
diul Primăriei Blejoi, pen-
tru eliberarea extraselor de 
informare.
Date suplimentare şi in-
dicaţii utile puteţi obține la 
numerele de telefon 0244 
410 445 sau 0244 410 660 
- int. 107, dar şi pe mail, la 
adresa 
blejoiprahova@yahoo.com.

Cadastrul gratuit a ajuns la faza 
eliberării extraselor de informare

CCR a decis: alocațiile se dublează
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Ştirile despre ajutoarele date de guvern 
pentru persoanele dezavantajate 

„curg” aproape săptămânal. 
Pentru şcolari, pentru pensionari, 

tichete, vouchere sau carduri, 
toate sunt promise de guvernanți.

Pentru cei care îi ascultă, 
pare că protecția socială există. 

Până la realitate însă...

PROMISIUNI MULTE, ajutoare 
mai deloc...

PenSionARii mAi AŞteAPtă!
Ajutorul pentru pensionari promis în iulie, sub forma 
unui card cu 180 de lei, ce ar putea fi folosit pentru „mese 
calde”  a rămas la nivelul cererilor. Persoanele de peste 75 
de ani, beneficiare ale pensiei minime de 704 lei, au făcut 
cereri, iar asistenţii sociali au făcut anchete sociale şi au 
depus dosarele. Banii însă se lasă aşteptaţi!
În actul normativ se stipulează că o dată cu cardul pe 
care sunt cei 180 de lei/lună, pensionarii vor primi şi 
informațiile necesare privind lista unităților afiliate care 
servesc masa caldă pe raza teritorială unde aceștia își 
au domiciliul. Dar... actul normativ nu spune nimic de 
procedura prin care agenţii economici se pot înscrie! 
Aşa că... deocamdată, serviciile de asistenţă socială trans-
mit lunar lista cu pensionarii care pot beneficia de banii 
pentru mâncare, iar pensionarii continuă să aştepte... 

întRe legiSlAţie StRâmBă Şi 
oAmeni nevoiAŞi
Tot anul acesta, dar în luna mai, prin OUG nr. 78, 
guvernul se angaja că persoanele defavorizate vor primi 
pentru două luni un set de 50 de măşti obligatorii în 
spaţii închise şi în cele publice aglomerate, în mijloace 
de transport şi instituţii publice. Ar mai fi de spus doar 
că acestea au ajuns la beneficiari abia spre sfârşitul lunii 
august! Amenzile pentru nepurtarea măştilor au fost 
însă respectate! 
În luna iulie, guvernul revenea, prin Legea nr. 146, şi 
stabilea că persoanele defavorizate (beneficiare de venit 
minim garantat, alocaţie pentru susţinerea familiei, 
anumite categorii de pensionari, persoanele încadrate 
în grad de handicap) vor primi câte 30 de măşti de 
unică folosinţă lunar. Serviciile de asistenţă socială de la 
primării au avut termen de trei zile să întocmească şi să 
transmită lista cu numele beneficiarilor. Şi au făcut-o!
Suntem la sfârşit de septembrie şi, până acum, Ministerul 
Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate, nu a transmis vreo 

dată la care măştile vor ajunge la primării pentru a fi 
distribuite!

guveRnAnţii nu Ştiu 
Cât eSte PenSiA minimă?
Conform Legii nr. 146/2020, au dreptul să primească 
măşti „pensionarii sistemului public de pensii ale căror 
drepturi sunt de până la 1.000 lei inclusiv, reprezentând 
nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevă-
zute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate”!
Doar că... pensia minimă era până la 1 septembrie 2020 
de 704 lei (art. 32 din oug nr. 114/2018, stipulează că, 
începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale 
pentru pensionari, prevăzută de oug nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin 
legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se menține 
la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 
10% și este de 704 lei).
Singura concluzie logică este că guvernanţii nu ştiu cât 
era pensia minimă în iulie 2020!
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Și în acest an, cei interesați să-și schimbe electrocasni-
cele vechi, cu consum mare de energie electrică, cu 
unele noi, o vor putea face prin Programul Rabla pen-
tru electrocasnice. Ca o noutate, în ediția din acest va fi 
posibilă și achiziționarea de aspiratoare, pe lângă tele-
vizoare, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, 
uscătoare de rufe, combine frigorifice sau frigidere.
Potrivit ghidului de finanțare al Programului, sumele pe 
care le vor primi cei intresați să-și înlocuiască electrocas-
nicele sunt:
4300 lei - pentru mașini de spălat rufe cu eficiență 
energetică de cel puțin A++;
4400 lei - pentru mașini de spălat vase cu eficiență 
energetică de cel puțin A++, aparate de aer condi-
ționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, 
cu eficiență energetică la răcire de cel puțin A++, frigi-
dere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare 
cu eficiență energetică cel puțin A++, televizoare cu efi-
ciență energetică de cel puțin A++ și uscătoare de rufe 
cu eficiență energetică cel puțin A++;
4200 lei - pentru aspiratoare cu eficiență energetică de 
cel puțin A.
Înscrierea celor interesați în programul Rabla pentru e-
lectrocasnice se va face on-line, prin accesarea aplicației 
gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu 
(AFM) și transmiterea următoarelor informații: datele de 
identificare (nume/prenume şi  adresa de domiciliu a so-
licitantului, CNP), conform actului de identitate, inclusiv 

data expirării acestuia; adresa de e-mail şi număr de tele-
fon mobil valide; declarația pe propria răspundere potri-
vit căreia nu înregistrează obligații de plată restante la 
bugetul de stat şi bugetul local, tipul de electrocasnice 
care se achiziționează, precum şi declarația pe propria 
răspundere prin care se obligă să predea unul uzat, în 
momentul achiziționării.
După ce se vor transmite aceste date către AFM, solicitan-
tul va primi, prin intermediul aplicației, un voucher elec-
tronic cu o valabilitate de 15 zile. Apoi, cel de-al treilea 
și ultim pas ce va trebui făcut pentru utilizarea banilor 
primiți de la autorități este ca cel ce a obținut voucherul 
să meargă la un magazin acceptat în program, unde va 
preda aparatul vechi pe care vrea să-l înlocuiască și-l va 
achiziționa pe cel nou.

Programul „RABLA” 
este și pentru electrocasnice

O nouă sesiune de finanţare prin Pro-
gramul “Casa Verde Fotovoltaice” ar 
urma să fie lansată în luna octom-
brie, a promis Andreea Kohalmi-Sza-
bo, preşedintele Administraţiei Fon-
dului pentru Mediu (AFM), după ce 

în prima etapă - finalizată în această 
vară - au fost admise la finanțare 
13.924 de dosare. “În contextul în 
care mai avem în continuare buget 
pentru asemenea investiţii, pregătim 
o nouă sesiune de lansare” - a de-

clarat șeful AFM.
Programul Naţional “Casa 
Verde Fotovoltaice” pre-
vede instalarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de e-
nergie electrică, în vederea 
acoperirii necesarului de 
consum şi livrării surplusu-
lui în reţeaua naţională şi 
asigură o finanţare de până 
la 90% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile, în limita sumei 
de 20.000 lei.
Suma plătită de către instituția 
din subordinea Ministerului Medi-
ului, Apelor și Pădurilor se scade de 
către instalatorul validat din valoa-
rea totală a facturii, iar diferenţa se 
suportă de către beneficiarul final, 
din surse financiare proprii.
Cum din bugetul alocat acestui pro-
gram - în valoare de 656 de milioane 
de lei (536 de milioane de lei sunt 
asigurați prin Programul Operaţional 
Regional şi 120 de milioane de lei de 
la AFM) s-au consumat doar jumătate 
din bani, în a doua sesiune ar putea fi 
acceptate pentru finanțare cel puțin 
alte 13.000 de solicitări.

20.000 lei pentru „Casa verde”
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Bobocii de clasa “0” nu au mai trecut 
pragul clasei cu flori, însoţiţi de părinţi 

sau bunici, iar bucuria revederii
 pentru elevii mai mari a fost umbrită 

de pandemia de coronavirus. 

Început de an şcolar cu... mască, termometru şi dezinfectanţi

Cu o zi înaintea începerii şcolii, pe toate canalele media şi 
reţelele sociale circulau ştiri - uneori contradictorii - refe-
ritoare la regulile după care copiii urmau să se întoarcă în 
clase. Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul şcolar încă nu 
reuşiseră să se pună de acord...
La Blejoi, numărul cazurilor active de îmbolnăvire cu 
noul virus era de 11 persoane (date anunțate de Direcția 
de Sănătate Prahova), ceea ce ne-a încadrat în „scenariul 
verde”, adică cel în care toţi elevii se întorc fizic în bănci. 
„Ca părinte, ştiu frământările prin care trec toţi cei care 
au copii de vârstă şcolară - spunea primarul Adrian Du-
mitru în dimineața zilei de 14 septembrie. Indiferent de 
ce urmează, cel mai important este să luăm noi măsurile 
care să ne ţină copiii sănătoşi!”
Cu această ţintă, autorităţile locale şi 
dascălii au stabilit de comun acord 
un plan de măsuri care au inclus 
dezinfecţia spaţiilor, montarea de pa-
nouri separatoare pe băncuţe, stabili-
rea de circuite şi un orar care să ajute la 
distanţarea fizică.

Cel mai tăcut 
început de an şcolar
Aşa poate fi denumit acest 14 septem-
brie. Dimineaţă, de la 700, în şcolile din 
comună se făcea o ultimă pregătire 
pentru primirea elevilor. Geamurile e-
rau deschise larg, se ştergeau din nou 
băncile, uşile şi clanţele cu soluţii dez-

infectante, învăţătorii împărţeau pe 
băncuţe orare şi cadouri de bun venit. 
Nu este un moment prielnic unor 
festivităţi, iar elevii au intrat direct în 
clase, fără să mai participe la tradiţi-
onalul careu. Încet, de porţile şcolilor, 
s-au apropiat elevii celor mai mici 
clase, însoţiţi de părinţi. Îngrijorarea 
se vede pe majoritatea feţelor. Dascălii 
ştiau că trebuie să găsească soluţii 

ingenioase pentru a face acest moment cât mai uşor 
pentru copiii lor. Părinţii - unii, supăraţi pentru că nu au 
cum să fie alături de copiii lor în prima zi de şcoală, alţii, 
doar nelămuriţi vis-a-vis de regulile pe care cei mici ar 
trebui să le respecte - încearcă să nu transmită neliniştea 
copiilor. Cei mici, uitându-se mereu în sus la adulţi, se 
străduiesc să înţeleagă ce au de făcut...
Şi peste tot domneşte liniştea! O linişte nefirească, o 
tăcere care ne arată de fapt realitatea. Anul acesta, 
florile, veselia, joaca au fost înlocuite cu termome-
tre, dezinfectanţi şi rânduri de elevi, care nu au voie să 
interacţioneze la mai puţin de un metru!

Clase noi la Ploieştiori
Şcoala are o faţă nouă. Lucrările de consolidare din vară 
au continuat cu cele de reamenajare a interiorului. Ta-

Clasa nouă de la Căminul Cultural „Geo Bogza”

Pregătiți și pentru scenariul „roșu”...
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Început de an şcolar cu... mască, termometru şi dezinfectanţi
vane noi, iluminat mai bun, parchet 
şi lambriuri care respectă normele 
sanitare, mobilier nou, sistem de su-
praveghere video. Miroase a nou şi 
a soluţii de curăţenie. Iulia Grigore 
trece dintr-o clasă în alta să se asi-
gure că peste tot sunt geamurile 
deschise, că panourile despărţitoare 
sunt perfect şterse...
La clasele întâi, ghiozdane frumoa-
se, echipate, îi aşteaptă pe elevi pe 
băncuţe. Învăţătorii le-au pregătit 
şi alte surprize de bun venit şi se 
străduiesc să păstreze o atmosferă 
relaxată în clase. „Dar nu vă văd! Nu 
ştiu când zâmbiţi...” - se plânge o 
fetiţă Doamnei... „O să zâmbim cu 
ochii acum!” - răspunde Doamna 
uşor descumpănită... 
La Căminul Cultural, unde sala mare 
a fost transformată într-una de clasă, 
boboceii de la clasa pregătitoare 
păşesc curioşi pragul clasei. Au fost 
preluaţi de la poartă, câte doi, de 
Doamna, au trecut prin dreptul ter-
mometrului, în tăcere, s-au dezinfec-
tat pe mânuţe şi s-au aşezat cuminţi 
pe locul arătat. 
Au măscuţe colorate, unele asorta-
te cu hăinuţele, semn că părinţii 
s-au străduit să le facă atractive, mai 
uşor de acceptat. Doar ochişorii li se 
văd, cum urmăresc atenţi tot ce se 
întâmplă. 
Învăţătoarea a început prezenta-
rea cu câteva glume, apoi le-a a-
mintit regulile pe care trebuie să 
le respecte. Are anul acesta o clasă 
numeroasă, dar... cuminte! 

Prea cuminte! Cel puţin aceasta este 
impresia după prima zi de şcoală...

„Radu tudoran”, 
în reorganizare
Prof. Ramona Iovan a fost, pe 14 sep-
tembrie, peste tot! Şi la grădiniţă, şi 
la poarta mică, de intrare, şi la uşă, 
unde s-a făcut dezinfectarea mâini-
lor şi termometrizarea, şi în clase, şi 
la poarta mare, pe unde ies elevii: 
„Am avut mari emoţi astăzi! Ştiu 
că părinţii au inima strânsă şi, cel 
mai important, ştiu că cel mai greu 
este pentru copii. Dar, copiii noştri 
ne-au arătat, încă o dată, cât sunt 
de puternici şi isteţi. Cei mai mici au 
reacţionat chiar mai bine decât ne 
aşteptam!”
La „Radu Tudoran”, partea veche a 
clădirii a fost dărâmată în perioada 

vacanței de vară. „Procedurile le-
gale de achiziție a lucrării au fost 
întârziate de lipsa firmelor care să 
dorească să liciteze. Abia a treia 
oară a fost cu noroc. Termenul de 
execuție este de 12 luni, ceea ce 
înseamnă că în următorul an școlar 
se va învăța aici” - afirmă edilul.
Primăria a achiziţionat pentru acest 
an şcolar două nebulizatoare, care 
să sterilizeze spaţiile după fiecare 
serie de elevi şi s-a pregătit cu echi-
pamente pentru eventualitatea că 
ne vom întoarce şi la şcoala on-line.

Bâlbele ministrului, 
reparate la nivel local
Cele trei scenarii de funcționare 
a școlii în pandemia de coronavi-
rus, frumos colorate la Ministerul 
Educației, în roșu, galben și verde, 
au dus la o pictură nu la fel de 
atrăgătoare în realitatea dascălilor, 
copiilor și părinților. Bâlbele de la 
nivel ministerial - uneori chiar hilare, 
„pepsiglasul” ministerial fiind deja 
folosit cu umor românesc în bancuri 
- au trebuit îndreptate la nivel local. 
Dacă înainte cu câteva ore de primul 
clopoţel, ministrul Anisie spunea 
că „nu mai înţeleg nimic din tot ce 
se întâmplă în jurul meu!”, la Blejoi, 
autorităţile locale şi cadrele didac-
tice au înţeles că trebuie să găsească 
şi să aplice singure soluţii în aşa fel 
încât şcoala, chiar dacă în condiţii 
speciale, să fie un loc sigur pen-
tru sănătatea copiilor. Rămâne să ne 
asigurăm că vom respecta în contin-
uare recomandările medicilor. 
Pentru dascăli, această perioadă este 
una a provocărilor. Ei trebuie să aibă 
răbdarea şi puterea de a transmite 
mesajele potrivite pentru copiii din 
clasă sau de acasă, şi să adapteze din 
mers sistemul de predare.
Pentru copiii noştri avem datoria 
de a transforma teama, nesiguranţa 
şi lipsurile sistemului în încredere şi 
putere de a depăşi această perioadă.

Pregătiți și pentru scenariul „roșu”...
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Blejoiul a ales „Pentru Oameni”!
Rezultatele alegerilor au confirmat 

aproape toate pronosticurile. 
PSD şi candidatul său la Primărie 

- Adrian Dumitru - 
au obținut majoriatea voturilor 

exprimate de blejoieni. 
Alianța Pnl-uSR-PluS și 

Partidul Prahova în Acțiune sunt 
celelalte două formațiuni politice care 

au contat în „economia” scrutinului. 

În contextul unui vot organizat într-o perioadă cu o 
creștere alarmantă a cazurilor de coronavirus, scruti-
nul pentru alegerile locale de la Blejoi s-a desfăşurat în 
condiţii civilizate și de siguranță - „printre cele mai bune 
din județ” - după cum a remarcat una din televiziunile 
care pe 27 septembrie a făcut turul secțiilor de votare din 
Prahova. Nu au fost înregistrate incidente care să vicieze 
în mod grav procesul de votare sau securitatea secțiilor 
unde blejoienii şi-au exercitat dreptul constituţional, cu 
excepţia situaţiei înregistrate la una dintre secţiile de vo-
tare, unde preşedintele a ieşit în afara secţiei pentru a 
discuta cu unul dintre candidaţi, lucru interzis de lege.
Dacă prezenţa la vot s-a menţinut în media rezultatelor 
înregistrate în Prahova, scorurile obţinute de candidaţi 
şi de formaţiunile politice au fost total diferite de ceea 
ce s-a întâmplat la județ. Adrian Dumitru, reprezentan-
tul social-democraților, a câştigat cursa pentru primărie, 
obţinând încă un mandat, cu 1.945 de voturi (54,4 la sută 
din voturile valabil exprimate) - mai multe cu 244 decât 
la votul politic din consiliu primit de PSD. 
Pe locurile următoare s-au clasat Stelian Grigore (candi-
datul Partidului Prahova în Acțiune) cu 819 de voturi, în 
timp ce pentru Iulian Popa (Alianța PNL-USR-PLUS) s-au 
numărat 400 de buletine de vot.
Imediat după aflarea rezultatelor, primarul Adrian Dumi-
tru a ținut să adreseze un mesaj concetățenilor săi: Vă 
mulțumesc pentru că ați ieșit la vot! Vom continua, așa 
cum am făcut și până acum, proiectul de modernizare 
și dezvoltare în comuna noastră. Promit să fiu primarul 
tuturor, atât al celor care m-au susținut, cât și al blejo-
ienilor care au votat ceilalți candidați. 
Edilul nu i-a uitat nici pe colegii implicați direct în organi-
zarea alegerilor sau pe cei din secțiile de votare. S-a muncit 
extraordinar de mult pentru ca fiecare cetățean prezent 
la vot să se simtă în siguranță. Măsurile de protecție pe 
care guvernul le-a impus în acest scrutin au încetinit rit-
mul de votare, dar important este că toată lumea a avut 
posibilitatea să-și exercite dreptul constituțional de a-și 
alege reprezentanții în administrația locală. 

La Consiliul Local, ordinea s-a menţinut aceeaşi: PSD pe 
primul loc (1.701 voturi), urmat de Prahova în Acțiune 
(574) și Alianța PNL-USR-PLUS (566 voturi). 
Voturile exprimate la nivelul comunei configurează un 
legislativ cu patru formaţiuni politice, locurile din con-
siliu fiind distribuite astfel: PSD - 8 mandate, Prahova în 
Acțiune și Alianța PNL-USR-PLUS - câte 3 mandate, Pro-
România - 1. 

*
Pe 27 septembrie, s-a votat și noua administrație a 
județului. Și aici, rezultatele au fost „contra curentu-
lui” înregistrat în Prahova, singura similitudine fiind 
doar detașarea categorică a celor doi candidați la șefia 
județului - Bogdan Toader și Iulian Dumitrescu - de cei-
lalți competitori. 
Blejoienii nu au uitat că Bogdan Toader, concetățeanul 
nostru, a sprijinit necondiționat proiectele de utilitate 
publică din comună - lucrările la canalizare, infrastruc-
tura rutieră sau reconstrucția Școlii „Radu Tudoran”, iar 
acest lucru s-a văzut din plin la numărătoarea buletinelor 
de vot, scorul fiindu-i net favorabil: 1.705 la 1.082. 
La Consiliul Județean, majoritatea voturilor s-au dus tot 
către alianțele politice conduse de cei doi pretendenți la 
președinția CJ Prahova - 1.392 de voturi (PSD-ProRomâ-
nia-PPU), respectiv 958 de voturi la PNL-USR-PLUS. Sur-
prinde diferența mare (313 voturi) între scorul obținut 
de Bogdan Toader și partidele care l-au susținut, una din 
explicații fiind confuzia creată între titulatura uniunii - 
Alianța pentru Prahova - și Partidul Prahova în Acțiune.
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Despre CANDIDAȚI și 
CAMPANIA ELECTORALă

Alegerile nu înseamnă numai
o ștampilă pe buletinul de vot, 
ci înseamnă și campania electorală 
cu prezentarea programelor candidaţilor 
şi răspunsuri la întrebările cetăţenilor.

Promisiuni, minciuni, omisiuni.
Situații nemaiîntâlnite, cu un candi-
dat fără cetățenie română ajuns pri-
mar (!!!) într-unul din cele mai mari 
orașe din țară sau cu un mort care 
a obținut majoritatea voturilor la 
funcția de primar! 
Tupeu, miștocăreală, bătăi și înju-
rături ca la ușa cortului, saci cu bu-
letine de vot furate la miezul nopții. 
Peste tot în țară, mulți candidați slab 
pregătiți, cu „discursuri” pe măsură!
Nici la noi în comună lucrurile nu 
au stat diferit cu mult. Unul dintre 
pretendenții la Primărie, care a pro-
movat platforma politică „oameni 
pregătiți în funcții publice”, acuza 
edilul în funcție că și-a angajat 45 de 
„asistenți personali”, făcând confu-
zii grave între „consilierul personal” 
sau „funcționarul public” și „asis-
tentul personal”, care este atestat 
prin lege să asigure îngrijirea și 
protecția copilului sau adultului 
cu handicap grav. Mai mult, acesta 
a amenințat că va concedia chiar el 
doi „asistenți personali” ai primarului 

din Primăria Blejoi, în 
fapt, funcționari la 
Serviciul de Asistență 
Socială!  
Veți zice că omul 
mai și greșește, dar 
scuza nu prea ține 
când candidatul se 
consideră expert și 
„pregătit pentru func-
ția publică”. 
Alt candidat, altă si-
tuaţie penibilă. Deși 
clama lozinca „Fără 
penali în funcții pu-
blice”, candidatul a 
uitat să spună că pe numele lui sunt 
deschise trei dosare penale! Da, ca-
zierul (nr - bază de date cu evidenţa 
persoanelor fizice şi a persoanelor 
juridice condamnate ori împotriva 
cărora s-au luat alte măsuri cu carac-
ter penal sau administrativ) este cu-
rat - după cum am văzut și în cărțile 
poștale împrăștiate prin comună în 
ultima zi a campaniei electorale, dar 
ne întrebăm de ce candidatul nostru 

nu a spus nimic alegătorilor 
despre stadiul anchete-
lor, mai ales în cea în care 
este cercetat chiar pentru 
fraudarea bugetului local. 
Sigur, oricine are dreptul la 
prezumția de nevinovăție. 
Dar dacă candidatul se 
simte curat și nevinovat, de 
ce nu a combătut „dosarele” 
în fața comunității căreia i-a 
cerut votul? Ce oameni ale-
gem să ne conducă? Cum ar 

Fara penali în functii publice 
Oameni pregatiti în functii publice

,
,,

) )

)

fi arătat Blejoiul cu un astfel de pri-
mar? 
Cum va arăta România după alegeri-
le parlamentare din iarnă? Ce candi-
dați vom avea? Sunt ei „pregătiți” să 
salveze țara din criza economică și 
de sănătate?
Am ajuns să votăm ca să nu câștige 
ceilalți, ura - inoculată subversiv 
în „venele” alegătorilor de așa-ziși 
lideri politici - a devenit mai im-
portantă decât binele propriu și al 
comunității. „Poate exagerez - spu-
nea un editorialist respectat - dar 
astăzi trăim vremuri în care aleșii au 
drept de viață și de moarte asupra 
noastră, au puterea de a defini unde 
putem munci, unde putem merge și 
cu cine ne putem întâlni, ce sistem 
sanitar ne așteaptă atunci când ne 
îmbolnăvim ori ce școli îi așteaptă 
pe copiii noștri, atunci când ajung 
la momentul când au nevoie de 
educație.” 
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Cât de eficient trebuie să fie un vaccin 
împotriva noului coronavirus?
Cerințele minime ar fi ca acesta să 
prevină insuficiența respiratorie și 
leziunile severe ale organelor. 
Dacă un astfel de vaccin nu ar face 
altceva decât să transforme o evoluție 
gravă a bolii, ce pune viața în pericol, 
într-o evoluție ușoară, ar putea fi con-
siderat un succes. 
Vaccinul anti-coronavirus mai trebuie 
să fie convenabil ca preț și disponibil 
rapid. Sunt criterii de bază, ce trebuie 
respectate de toți producătorii de vac-
cinuri care de luni bune se străduiesc 
să vină cu substanța potrivită.
Există și o imensă miză politică pen-
tru competitori în stabilirea formu-lei 
acestui „panaceu” universal, asemă-
nătoare cu cea a cursei pentru tri-
miterea primului om în spațiu, dintre 
ruși și americani. Președintele Trump 
a declarat că „este posibil să apară un 
vaccin anticoronavirus înaintea scru-
tinului prezidenţial”, rușii au „lansat„ 
deja vaccinul „Sputnik V” („Sputnik I” 
a fost primul satelit artificial trimis în 
spațiu în 1957).
Ambele vaccinuri, testate experimen-
tal pe voluntari, dau efecte secundare 
și nu oferă siguranță și eficacitate pe 
termen lung.
Acesta este și motivul pentru care 
termenul de livrare pentru vaccin a 
fost mutat către toamna anului viitor. 
O spune chiar Organizația Mondială 
a Sănătății, prin directorul general 
Tedros Ghebreyesus: „Sperăm ca pâ-
nă la finele anului 2021 să avem 2 mi-
liarde de doze de vaccin disponibile.”

la cine ar trebui 
să meargă primele doze?
OMS și UE vorbesc de miliarde de 
doze de vaccin care vor ajunge în 
toate colțurile lumii, la prețuri ac-
cesibile pentru toți. Există o logică 
în acest discurs populist: virusul nu 
cunoaște granițe, nu face diferența 
între nații sau între cei bogați și cei 
săraci. Cu alte cuvinte, fără o abor-
dare globală, nu putem izola virusul.
Vorbim totuși de o miză financiară 
uriașă, estimată la cel puțin 50 de 
miliarde de euro. Cu o asemenea 
factură, drumul de la intenție la fapte 
pare lung... 
Să presupunem totuși că va exista 
un vaccin SARS-CoV-2. Cum va fi el 
distribuit? Specialiștii spun că ideal 
ar fi ca în prima etapă să fie vaccinați 
vârstnicii și persoanele cu boli cro-
nice, la care evoluția bolii este mult 

mai agresivă, dar și celi care sunt de-
osebit de expuși și care prezintă un 
risc deosebit de mare de răspândire 
a virusului (medicii, de exemplu).
Până la vaccinul anti-corona, este vi-
tal însă să facem vaccinul anti-gripal.
Pe de o parte, pentru protecția per-
sonală, deoarece nu știm încă dacă 
gripa slăbește sistemul imunitar într-
atât de mult, încât acesta să devină 
mai vulnerabil la Covid. 
Și, pe de altă parte, pentru a nu îm-
povăra sistemul de sănătate. Gripa 
este și ea asociată cu o anumită mor-
talitate. Simptomele pot fi similare, 
astfel încât la camera de urgență me-
dicul nu poate spune imediat dacă 
este vorba de Covid sau de gripă. 
Dacă sunt mai puțini pacienți cu 
gripă, deoarece lumea se vaccinează, 
se obține mai multă disponibilitate 
de îngrijire a celor cu adevărat bol-
navi.

„co-VID” de vaccinuri?
Peste 170 de vaccinuri „candidate” împotriva 

SARS-CoV-2 sunt în curs de omologare. 
Șapte dintre ele se află în a treia și ultima fază 

a studiilor clinice. Procese care durează 
în mod normal ani, au momentan loc într-un 

ritm record. În definitiv, este vorba despre viață 
(și moarte), dar și despre bani și putere.

Din acest motiv, dezvoltarea vaccinului conține 
și o componentă politică deloc neglijabilă. 
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o să-i spunem maria. îi protejăm astfel identitatea de cei care 
încă privesc îmbolnăvirea cu noul virus ca pe un stigmat. Are 
copii şi pentru ei ar fi poate chiar mai greu de suportat atitu-
dinea de care maria s-a lovit în această perioadă.
Am ales să redăm discuţia avută tocmai fiindcă o consi-
derăm utilă pentru a înţelege cu ce ne putem confrunta. 
Dacă vom înţelege că experienţa covid e traumatizantă nu 
doar pentru simptome şi vom alege să ne schimbăm obice-
iurile, să ne protejăm şi să-i protejăm pe cei din jur, să ajutăm 
când putem şi să empatizăm cu cei care au avut neşansa să 
se îmbolnăvească, atunci am câştigat cu toţii...

*
Dacă m-ar fi întrebat cineva ce fac vara asta, sigur nu aș 
fi zis covid! Aveam alte planuri și am crezut că, dacă mă 
păzesc, nu îl fac. Dar am făcut...
Am ales să nu vorbesc despre asta până nu mă vindec, 
din mai multe motive. A fost complicat de gestionat 
perioada, uneori chiar și atenția primită de la familie și de 
la prieteni. Oamenii sunt înspăimântați și, de multe ori, 
își proiectează frica personală tot pe bolnav, așa că, după 
ce că nu eram bine, aveam de înfruntat și temerile celor 
sănătoşi, îngrijorați pentru mine (sau pentru ei). Să adaug 
și „hatereala” care a venit „la pachet”, că aş fi fost plătită să 
zic că am virusul, că mint sau altele asemenea.

De uNDe AM LuAT VIRuSuL, MAI ALeS Că 
eu AM LuAT MăSuRI ȘI AM PuRTAT MASCă?
Nu de pe terase, nu de la mare, nu din magazine, ci din 
cercul restrâns de apropiați, de care nu m-am ferit. Fiindcă 
fiecare om din cercul apropiat mai are pe cineva apropiat 
în afara cercului, care mai are pe cineva apropiat și tot așa. 
Eu am „ținut” virusul doar pentru mine fiindcă m-am izo-
lat repede. 

CuM S-A MANIfeSTAT?
Mai întâi, ca o răceală obișnuită: febră, tuse ușoară. Am su-
nat medicul și, pentru că e pandemie, am luat în calcul din 
primul moment că poate fi și covid și am avut grijă să nu 
intru în contact direct cu nimeni. Apoi, când mi-a dispărut 
brusc, - dar brusc! - mirosul și gustul, am știut că e corona 
și m-am dus să mă testez. 
Am avut simptome amestecate. Nasul s-a înfundat și 
simțeam că respir foc când trăgeam aer pe nas. Am avut 
dureri de ochi și cap, o oboseală foarte stranie, diaree şi 
dureri de stomac. Mi-am monitorizat mereu temperatura, 
am vorbit cu medicul de familie și eram pregătită să sun 
la ambulanță. Din fericire, nu a fost cazul!
Boala este foarte stranie. Ce am simțit nu a semănat cu 
nici o altă boală pe care am avut-o vreodată. Oboseala, 
dar mai ales pierderea mirosului și a gustului au fost 

manifestări pe care să ne le-am avut vreodată înainte. 
Somnolența exagerată, starea de amețeală, lipsa de pu-
teri, organism slăbit au venit și ele la pachet cu restul. 
Dintre toate simptomele, să rămâi fără miros și gust a fost 
cel mai greu de suportat. Miroseam în disperare sticluțe 
cu parfum tare și nu simțeam absolut nimic. Cea mai 
fericită zi din izolare a fost cea în care mi-am recăpătat 
mirosul, chiar dacă doar parțial, la început.

CâT A DuRAT?
Aproximativ două săptămâni, din care una a fost mai 
serioasă. Însă a durat și încă durează recuperarea. În 
primele zile după vindecare, oboseam și mi se făcea rău 
după o perioadă și nu de la plămâni, respirație, ci din tot 
corpul, cumva, foarte greu de descris.

PReSIuNeA A fOST CeA MAI GReA
Ce a fost greu a trecut! Am primit o lecție importantă des-
pre necunoscut, despre umanitate, despre izolare și des-
pre dor. În fiecare zi, am încercat să zâmbesc, cu mai mult 
curaj decât ieri și mai puțin decât mâine. Dacă aș fi simțit 
gust, probabil că aveam unul amar.
Sunt cel puțin dezamăgită de lipsa de empatie a unor oa-
meni, care într-o zi pot primi același diagnostic. Probabil 
mulţi vor avea şi acum de comentat pentru că m-am decis 
să vorbesc despre asta... Acum sunt însă pregătită! 
Iar dacă unii îşi vor aminti, cu o doză mai mică sau mai 
mare de răutate, că am făcut de câteva ori mișto de virus 
și dacă credeți că am meritat să mă îmbolnăvesc, cum am 
mai auzit, ei bine, nu pot decât să vă compătimesc...
Concluzie personală: alege să fii un om deștept, conec-
tat la realitatea zilelor în care trăim! Informează-te din 
surse sigure, adresează-te medicului și nu ignora simp-
tomele. Nu uita că formele acestui virus sunt diferite, dar 
niciodată nu vei ști ce formă poți avea Tu.
În data de 2 octombrie, DSP Prahova a comunicat un 
număr de 7 cazuri active în Comuna Blejoi.

Am luat coronavirus...
Mai dificilă a fost presiunea socială!



“S-a încheiat campania, 
ne întoarcem la muncă!”

imediat după numărătoarea voturilor,
 primarul Adrian Dumitru a răspuns întrebărilor info. 

- Aţi primit din nou încrederea blejoienilor pentru încă 
un mandat. Acum, la „cald”, cum a fost în campanie?
- Cu bune şi mai puţin bune, în funcţie de contracandidaţi. 
Pentru mine, ultimele săptămâni, recunosc, au fost 
obositoare. Venim după un mandat în care echipa a pier-
dut un membru important şi după o perioadă cu multe 
proiecte în desfăşurare. Cu atât mai greu a fost să ascult 
neadevăruri sau să asist la comportamente care nu au 
legătură cu civilizaţia.
- Dacă ne luăm după votul primit, putem spune că oame-
nii au apreciat pozitiv activitatea dvs...
- Da, votul acesta de recunoaştere a rezultatelor mă 
bucură şi mă încurajează. Oamenii au văzut care sunt 
schimbările ultimilor ani. La noi în comună, am ales să 
construim pe termen lung, chiar dacă asta înseamnă şi 
disconfort. Începem să vedem efectele investiţiilor în in-
frastructura rutieră, am extins reţelele utilitare în toate 
zonele comunei, avem o reţea de învăţământ cu dotări 
foarte bune. 
Peste toate, avem în lucru cel mai mare proiect, canali-
zarea, care a adus şi săpături, praf, noroi... Oamenii au 
înţeles - după cum se vede - că aceste inconveniente sunt 
inerente în perioada de construcţie. 
- Sunt şi lucruri pe care vi le reproşaţi?
- Sigur! Dar din greşeli pot învăța! Sunt conştient că nu 
pot mulţumi pe toată lumea, dar cred că dacă aş fi putut 
discuta cu fiecare blejoian, orice nelămurire ar fi putut fi 
îndepărtată. Timpul însă este scurt şi am ales să fac cât 
pot de mult, în speranţa că oamenii care m-au ales vor 
aprecia acest lucru. Până la urmă, datoria mea este să 
transpun în realitate toate proiectele pe care oamenii le-
au stabilit ca prioritare. 
Asta şi facem la Primărie, cu o echipă formată prepon-
derent din oameni tineri. Şi o facem în spiritul şi în limita 

legii. Sunt lucruri 
care mi s-au re-
proşat - de exem-
plu problema 
transportului de 
persoane- pe care 
nu am legal cum 
să o rezolv, oricât 
de mult mi-am 
dorit-o. Cred că 
am demonstrat 
însă că sunt un om corect, muncitor şi perseverent. Sunt 
deschis la orice părere, atâta timp cât este argumentată 
şi spusă civilizat. Nu am avut însă timp să stau să demon-
tez orice informaţie falsă pe care unii, cu timp mai mult, 
o răspândesc...
- Numărul voturilor obţinute de Partidul Social Democrat 
la Blejoi este printre cele mai mari din judeţ...  
- Administraţia are legătură cu politica doar în ceea ce 
priveşte susţinerea localităţii prin proiecte de interes 
judeţean sau regional, din fonduri extrabugetare. În rest, 
la Primărie nu are ce căuta politica! 
Dar, ca să mă întorc la ideea dvs, PSD are la Blejoi oa-
meni valoroşi, bine pregătiţi, care se implică în viaţa 
comunităţii, care cred în valorile promovate de „stân-
ga” și le aplică în viaţa de zi cu zi. Nu suntem indiferenţi 
la nevoile seniorilor noştri, nu rămânem indiferenţi 
în faţa lipsurilor unor familii aflate în situaţii deose-
bite, programele sociale fac parte din agenda noastră 
administrativă, iar dacă suntem astăzi o comună cu un 
buget generos, aceasta este urmare a politicii de atrage-
re şi susţinere a investitorilor. Acesta cred că a fost argu-
mentul pentru care am primit votul cetăţenilor.
- Alegerile s-au încheiat. Cum începeţi noul mandat?
- Campania a trecut, ne întoarcem la muncă! Avem în 
derulare proiecte ambiţioase, aşteptate de blejoieni. 
Viziunea pentru următorii ani este extinderea reţelei 
de canalizare - care se va realiza în acelaşi timp cu cea 
pluvială - în toată comuna, și refacerea străzilor. 
Apoi, cartierul ANL este unul dintre proiectele prin care 
încercăm să-i facem pe copiii şi tinerii noştri să rămână 
acasă. Pe agenda următorilor ani se află şi noua clădire 
a şcolii din Blejoi şi bazinul de înot. 
Sunt proiecte mari, care vor necesita fonduri bugetare 
importante. În această perioadă în care pandemia a dus 
la o scădere evidentă a veniturilor, va fi o provocare să ne 
încadrăm în cheltuieli. 
- Vă dorim un mandat cu realizările aşteptate de cetăţeni!
- Mulţumesc! 


