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NR. 18430/2018
Vizat,
PREFECT,
Ioana Madalina LUPEA
Vizat,
PREFECT,
Emil DRAGANESCU
VICEPRESEDINTE,
Consiliul Județean al
Persoanelor
Vârstnice Prahova
Manolescu Vasile
PROCES VERBAL
AL SEDINTEI COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE
PERSOANELOR VÂRSTNICE PRAHOVA
DIN DATA DE 23 OCTOMBRIE 2018
Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Prahova s-a desfă urat într-un cadru festiv la sediul Instituției Prefectului - Judetul Prahova, în data de
23 OCTOMBRIE 2018, începând cu ora 900.
La edința au fost prezenţi membrii Comitetului cât şi următorii: doamna Mihaela Rădoi
Subcomisar de Poliție – Inspectoratul Județean de Politie Prahova, domnul Vaida Adrian – Director
General Adjunct – Poliția Locală Ploie ti şi reprezentanții Administrației Serviciilor Sociale Comunitare
Ploie ti – Doamna Radu Daniela Ionela – ef Serviciu Ajutoare Încalzire şi doamna Simona Stanciu –
Inspector de Specialitate Cantine Sociale.
ORDINE DE ZI:
➢ Acordarea ajutoarelor de încălzire în sezonul rece 2018 – 2019; serviciile oferite de
cantinele sociale;
➢ Informare cu privire la activitățile întreprinse cu scopul de a oferi siguranță
persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate și care prezintă
vulnerabilitate sporită la fenomenul infracțional;
➢ Diverse
La prezidiu: - Doamna Prefect Ioana Madalina Lupea
- Domnul Subprefect Emil Drăgănescu
Doamna Prefect, felicitând membrii Comitetului cu ocazia Zilei Internaționale a Pensionarilor şi
urându-le un călduros “La multi ani!”, a deschis edința.
A fost prezentata Ordinea de zi.
Membrilor CCDCPPV le-a fost ataşat la mapa de edință materialul “Informare cu privire la

acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente incalzirii locuinţei in
perioada sezonului rece in municipiul Ploiesti” si materialul “Informare privind serviciile oferite de
cantinele sociale municipale”.
Ajutorul pentru încalzirea locuinței în Municipiul Ploie ti se acordă:
- din bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/31.08.2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- din bugetul local in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.346/11.09.2013
privind acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei de la bugetul local in conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.70/31.08.2011, peste transele prevazute de la bugetul de stat;
In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie se acorda ajutoare pentru
familiile/persoanele singure care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale,
energie electrica, sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri.
Referitor la activitatea de acordare a serviciilor cantinei de ajutor social, actele normative care
reglementează acest domeniu sunt:
- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană
pentru consumurile colective din instituțiile i unitățile publice i private de asistență sociala destinate
persoanelor adulte, persoanelor cu dizabilități i persoanelor vârstnice.
De serviciile Cantinei de ajutor social pot beneficia gratuit sau contra cost următoarele categorii
de persoane:
a)
Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net
mediu lunar/persoană este sub nivelul net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea
ajutorului social ( valoare minima a ajutorului social este de 142 lei/persoana);
b)
Tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile
legii, dar fără a depă i vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii
superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația financiară prevăzută la litera a);
c)
Persoanele care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim acordat modificată i completată i persoanele al căror venit se situează până la nivelul venitului
net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
d)
Pensionarii;
e)
Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
f) Invalizii i bolnavii cronici;
g)
Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de
zile pe an.
Prin alocația lunară pentru hrană se înțelege o porție de hrană acordată
săptămânal, pentru fiecare zi calendaristică a lunii în curs, în cuantumul zilnic
stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 903/2014, care în prezent este în valoare de
12 lei/zi.
Cuantumul alocației lunare variază între 336-372 lei/lună în funcție de numărul de zile din luna
respectivă.
Alocațiile lunare de hrană prin Cantina de Ajutor Social se acordă în porții de hrană preparată sau
alimente fără a depa i cuantumul alocației zilnice de hrană pe persoană, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 208/1997, privind cantinele sociale.
În situația în care persoanele sau familiile îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de
ajutor social realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social,
cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a se depă i costul meselor servite, calculat
pe aceea i perioadă.
Beneficiază de cantina socială persoanele singure i familiile care au domiciliul sau resedința pe
raza municipiului Ploie ti, astfel:
1.
Serviciile cantinei de ajutor social se acordă pe baza de cerere însoțită de documentele
solicitate privind componența familiei, identitatea membrilor familiei, venitul net realizat de fiecare
membru al familiei în luna anterioară celei în care se depune cererea, documente medicale i alte acte
considerate necesare de către persoanele desemnate să primească cererile;
2.
Cererea se completează de către persoana singură sau de către unul dintre membrii
familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplină de exercițiu sau, în cazurile prevăzute de
lege, de către curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite să beneficieze de cantină socială.
3.
Acordarea sau neacordarea i stabilirea numărului de porții de hrană va avea la bază
ancheta socială efectuată la domiciliul solicitanților, iar în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze

date sau informații necesare pentru realizarea anchetei sociale se consideră că persoana sau familia nu
îndeplinesc condițiile pentru acordarea de porții de hrană prin Cantina de ajutor social;
4.
În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, se va comunica solicitantului modul
de soluționare al acesteia. În cazul în care răspunsul este favorabil, i se va comunica i modul de
acordare al cantinei sociale (gratuit sau cu plata contribuției), obligațiile pe care le are, precum i data
de la care va beneficia de serviciile cantinei sociale.
Persoanele singure, beneficiare de îndemnizație de handicap grav sau accentuat, acesta fiind
singurul venit realizat, beneficiază în mod gratuit de o porție de hrană i sunt scutite de obligația de a
efectua muncă în folosul comunității.
Persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de alocații pentru hrană gratuite la Cantina
de ajutor social, au obligaţia de a efectua muncă în folosul comunităţii, începând cu luna următoare
acordării acestor drepturi.
Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine încetarea dreptului la hrana gratuită. Aceste
persoane vor avea dreptul să solicite din nou masa gratuită doar după ce au efectuat munca în folosul
comunităţii pentru orele restante.
Numărul de ore de muncă în folosul comunităţii se calculează în funcţie de numărul alocaţiilor de
hrană primite (4 zile munca/ alocatie lunara pentru hrană) fără a depăşi regimul normal de lucru şi cu
respectarea normelor de securitate şi igiena muncii.
Persoanele beneficiare de masă gratuită vor efectua munca în folosul comunităţii conform
programării făcute de către angajaţii S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploie ti S.R.L., până la finele
lunii.
Având în vedere numărul limitat de locuri alocat acestei forme de protecție socială, i în ideea că
de acest serviciu să beneficieze un număr cât mai mare familii, numărul de alocații lunare de hrană
acordate va fi urmatorul:
- a) persoana singura / familie cu 1-2 copii: 1 alocatie lunară pentru hrană;
- b) familia cu 3-6 copii – pâna la 2 alocatii lunare pentru hrană;
- c) familia cu peste 6 copii – pâna la 3 alocatii lunare pentru hrană.
Persoanelor cărora li s-au aprobat alocații pentru hrană de la Cantina de Ajutor Social, care sunt
nedeplasabile (fapt dovedit cu acte de la medicul specialist) i care sunt singure, A.S.S.C. Ploie ti le va
asigura transportul gratuit pentru livrarea hranei la domiciliu, la solicitarea acestora.
În cazul în care, o persoană căreia i s-a stabilit dreptul de a beneficia de cantină socială, dar nu
se prezintă cu ocazia distribuirii alimentelor să- i ridice drepturile cuvenite i nici nu anunță motivul
pentru care nu se poate prezenta, înregistrând astfel 3 absente nemotivate consecutive, porția de hrană
se va sista, iar dacă beneficiarul de cantină solicită repunerea în porție, aceasta se va realiza doar în
baza unei anchete sociale la domiciliul acestuia i verificarea situației de fapt, pentru a stabili cu
exactitate dacă persoana mai are sau nu dreptul de a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social.
Persoanele ce beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social au următoarele obligații:
- să anunțe în termen de maxim 5 zile, orice modificare care intervine în ceea ce prive te
componența familiei sau veniturile realizate de membrii familiei respective;
- să prezinte toate documentele solicitate “Lista documentelor necesare acordării serviciilor
Cantinei de Ajutor Social” din 6 în 6 luni;
- după caz, să completeze i să depună la dosar, formularul “Angajament”, la prezentul
regulament (acestă obligație se referă la categoriile de persoane care beneficiază de serviciile cantinei
de ajutor social contra cost).
- să efectueze numărul de zile de muncă în folosul comunității stabilit la data acordării serviciilor
de cantină. Beneficiarii de ajutor social vor efectua un număr de zile de muncă în folosul comunității
suplimentar față de norma de muncă stabilită conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările i completările ulterioare, dar nu mai mult de maximum zilelor lucrătoare ale
lunii respective.
Referitor la punctul doi al ordinei de zi membrilor CCDCPPV le-a fost ataşat la mapa de edință
materialul “Informare cu privire la activitățile întreprinse cu scopul de a oferi siguranță persoanelor

vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate i care prezintă vulnerabilitate sporită la fenomenul
infracțional” şi materialul “Informare cu privire la activitățile întreprinse de Poliția Locală Ploiesti cu

scopul de a oferi siguranță persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau in case izolate şi care
prezintă vulnerabilitate sporită la fenomenul infracțional” .

S-a dat cuvântul doamanei Mihaela Rădoi - Inspectoratul Județean de Politie Prahova - Subcomisar
de Politie.
▪ Activităţi organizate la nivelul I.J.P. Prahova în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018, privind prevenirea
furturilor din locuinţe:
▪ Activităţi: 1.250
▪ Beneficiari: 6.143
▪ Pliante: 4.060
▪ Patrulări în zonele cu risc criminogen/persoane cu grad de victimizare ridicat: o medie de 28/zi
▪ 814 activităţi de prevenire a infracţiunilor de înşelăciune. Au fost distribuite cu acest prilej un număr
de 4.075 de pliante pentru prevenirea acestor fapte. Au fost vizate asociaţii de locatari,
persoane vârstnice, administratorii şi gestionarii societăţilor comerciale.
▪ 151 activităţi de prevenire a furturilor din buzunare în municipiul Ploieşti. Au fost distribuite cu acest
prilej un număr de aproximativ 2.547 pliante de prevenire a furturilor din buzunare, poşete şi
genţi.
Infractiuni:
▪ În elăciunile – metoda ”accidentul”
- ”colet pentru vecinul”
- ghicit/regele Ciobă
▪ Furturile din locuințe, prin ”împrietenire” (”electrica”/”de la gaze”, pomană, deratizare, cuno tințe
comune, oferte etc.)
▪ Tâlhăriile (smulgere)
▪ Furturi din buzunare
Prevenire mediu Urban:
▪ Accesul necunoscuților în scara blocului sau în locuință;
▪ Prestări servicii doar prin asociația de proprietari, cu prealabilă în tiințare;
▪ Contactați subunitatea de poliție i sesizați prezența persoanelor suspecte;
S-a dat cuvântul domnului Vaida Adrian – Director General Adjunct – Politia Locala Ploiesti
Poliția Locală Ploiesti desfasoara următoarele activitati:
- Informare persoane vârstnice asupra normelor de convietuire socială şi a legilor, precum şi pentru
adoptarea unei atitudini civice corecte, potrivit reglementărilor in vigoare;
- Efectuarea de informări directe ale persoanelor vârstnice în legatură cu masurile de autoprotecție
şi atragerea acestora la acțiunile specifice Poliție Locale având ca scop prevenirea şi combaterea
faptelor antisociale) în parcuri, în zonele blocurilor şi în alte locuiri de interes public).
In cadrul deplasarilor politistilor locali la domiciliul persoanelor vârstnice, se procedeza la:
- Luarea legăturii cu membrii familiilor (unde există) si cu vecinii de incredere care sunt instruiti cu
privire la supravegherea acestora si apelarea Dispeceratului Polittiei Loale 0244/954 sau a numărului
de urgenta 112 in cazul evenimentelor deosebite.
- Identificarea, chemarea si avertizarea persoanelor care reprezinta pericol pentru persoanele
vârstnice, vecini sau rude, cu care acestea sunt in conflict (acolo unde este cazul)
- Evectuarea de vizite ocazionale la domiciliul persoanelor vârstnice in scopul cunoasterii schimbarilor
aparute in modul lor de viata.
- Instruirea acestor persoane cu privire la modul de asigurare a imobilului;
- Cunoasterea cetățenilor care locuiesc in acelasi cartier sau pe aceeasi strada cu persoanele vârstnice
identificate, in special a celor predispusi la comiterea de fapte antisociale.
Pe parcursul sedintei au avut loc următoarele interventii:
Doamna Cioc Sofia – Pre edinta Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Prahova, mulțumind
pentru urările cu ocazia Zile Internationale a Pensionarilor primite din partea conducerii Institutiei
Prefectului, precizează faptul ca Primaria Municipiului Ploiesti nu s-a implicat in marcarea acestei zile.
Solicită de asemenea invitarea reprezentantilor persoanelor vârstnice la sedințele Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti a căror temă vizează pensionarii.
Doamna Prefect a dispus întocmirea unei adrese de solicitare în acest sens.

De asemenea, doamna Cioc Sofia a menționat colaborarea foarte bună dintre asociaţiile de
pensionari, Inspectoratul Județean de Politie Prahova şi Poliția Locală Ploiesti. Atât la clubul pe care îl
conduce, cat şi la celelalte cluburi ale pensionarilor se remarcă prezența activă organelor de poliție ce
desfasoară activitati de informare şi prevenție.
Domnul Manolescu Vasile – Vicepresedintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice a
solicitat analizarea posibilitatii măririi plafonului local de acordare a ajutorului pentru încalzirea locuinţei.
Reprezentanții Administraţiei Serviciilor Comunitare Ploiesti precizând faptul ca vor transmite
solicitarea Consiliului Local al Municipiului, institutie abilitata, au subliniat faptul ca desi plafonul a ramas
acelasi ca şi in anul 2015, cuantumul subventiei s-a majorat substantial.
Doamna Prefect, referitor la informarile făcute de catre reprezentanții Inspectoratului Județean de
Politie Prahova, Poliția Locală Ploiesti şi Administraţia Serviciilor Comunitare Ploie ti a solicitat membrilor
CCDCPPV să disemineze aceste informații în cadrul cluburilor de pensionari.
In incheiere doamna prefect a prezentat participarea la exercițiului national „SEISM 2018” care a
constat în punerea în aplicarea a Concepției naționale de răspuns post-seism.
Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de
mai multe replici. Scenariul a presupuns întreruperea temporară a căilor de comunicație, dar nu i a
alimentării cu energie electrică i gaze, ceea ce se poate întâmpla în cazul unui seism real de o
asemenea magnitudine.
Au fost alertate toate unitățile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din țară
s-au deplasat spre Capitală.
La Ciolpani a fost activat Centrul Național de Coordonare i Conducere a Intervenției.
ISU Prahova a participat la exercitiu cu 103 pompieri si 16 mijloace de intervenție.
La Spitalul Județean de Urgență din Ploiesti, in secția UPU, a fost pus în aplicare Planul Alb de
interventie.
La sediul ISU Prahova s-a întrunit centrul județean de conducere i coordonare a intervenției.
Mulțumind pentru participare, doamna prefect a închis şedinţa.
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