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Ploiești, 01 noiembrie 2018  

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a participat, astăzi, la conferința 

organizată în parteneriat cu Asociația Medicover, în cadrul căreia au fost comunicate public 

rezultatele și informații aplicate despre prevalența riscului de diabet zaharat de tip 2 (DZ2) și a 

bolilor civilizației la copiii de clasa a V-a, ca urmare a primului an de activitate a Programului 

„înCerc”, lansat în septembrie 2017, în municipiul nostru. Reuniunea s-a desfășurat la Sala de 

Protocol a Prefecturii Prahova.  

 

 
 

La eveniment au fost invitați și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova precum și 

doamna  prof. univ. dr. Maria Moța, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, membră a 

Consiliului Științific al Programului „ȋnCerc” și co-autor al studiului PREDATORR.  

 

Astfel, în primul an de desfășurare a acestui proiect s-au constat următoarele date statistice, în urma 

evaluărilor gratuite și non-invazive ale elevilor claselor a V-a (grupa de vârstă 10-11 ani) din 

unitățile de învățământ, care au aderat la Programul „ȋnCerc”: 

 Au fost evaluați 84% dintre copiii de clasa a V-a din Ploiești (1.343 copii din cei 1.598); 

 30,16% din cei 1.343 de copii evaluați au fost identificați cu risc de dezvoltare a diabetului 

zaharat de tip 2 (405 copii); 

http://www.in-cerc.ro/


 Printre elevii examinați s-au regăsit 186 (13,9%) supraponderali și respectiv 278 (20,7%) copii cu 

obezitate de diferite grade; 

 S-a constatat tensiune arterială crescută la momentul analizei la 353 (26,3%) dintre elevii evaluați; 

 Testul de capacitate fizică a fost demarat pentru 1.269 de elevi. S-a constatat capacitate fizică 

suficientă la 291 (22,9%) de elevi, slabă la 530 (42,1%) și foarte slabă la 129 (10,1%).  

Drept urmare a derulării Programului „ȋnCerc” și a rezultatelor înregistrate în școlile ploieștene, 

primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a afirmat susținerea acestui 

proiect, ce reprezintă de fapt o strategie de prevenție în rândul tinerelor generații și nu numai, fapt 

pentru care edilul - șef Adrian Florin Dobre a reiterat ideea de continuare a programului și 

implementarea unor noi proiecte prin care elevii ploieșteni și familiile acestora să conștientizeze 

importanța meselor sănătoase și a sportului pentru un stil de viață sănătos. 

 

 
 

Etapele programului de prevenție a diabetului zaharat de tip 2 și a bolilor civilizației „ȋnCerc”, 

pentru anul școlar 2018-2019, sunt următoarele: 

 

- Eveniment Ziua Mondială a Diabetului: noiembrie 2018; 

- Etapa asistenței individuale integrate: februarie 2019 – iulie 2020; 

- Workshop-uri educative: martie - mai 2019; 

- Evenimente sportive: aprilie – iunie 2019; 

- Conferință de presă în vederea comunicării publice a rezultatelor programului: iunie 2019. 

 

Reamintim faptul că, Programul „înCerc” a fost lansat în municipiul nostru, în anul 2017 și este 

susținut de Medicover și Synevo România.  

Programul este sprijinit de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății. 

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE 

 

 

 


